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TEMPO

Bom, com nebulosí-
dade durante o dia,
nublado e encober-
to sujeito a insta»
bilidade ao entar-

. decer. Temperatu-
ra estável. Ventos
de Este a Norte,
fracos a modera-
cos. Máxima: 29.3
(Jacarepaguá). Mf-
nima: 18.2 (Alto da
Boa Vista). (Ma-
pas no Caderno
de Classificados)

PREÇOS, VENDA AVULSA:

Estado do Rio do Janeiro •

Minas Gerais:

Dias úteis .... Ct$ 3,00

Domingos .... Cr$ 4,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,

Al, RN, PB, PE, ES, DF • GO:
Dias úteis .... Cr$ 5,00
Domingos .... Cr$ 6,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios:

Dias úteis .... Cr$ 5,00
Domingos .... Cr$ 7,00
Argentina . . P$ 5

Portugal .... Esc. 12,00

ASSINATURAS - Domiciliar

(Rio • Niterói):

3 meses . . . . Cr$ 280,00
6 meses . . . . Cr$ 500,00

(São Paulo, capital) i
3 meses .... Cr$ 400,00
6 meses . . . . Cr$ 800,00

Postal, via terrestre, em todo
e território nacional, incluii-
vo 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: Amí-
rica Central, América do
Norte, Portugal a Espanha:
3 meses ... US$ 207.00
6 meses . . ; US$ 414.00
1 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
1 ano US$ 1 218.00
— Via marítima: América,

Portugal e Espanha:
3 meses . . .
6 meses . . .
1 ano ....

Demais países:
3 meses . . .
6 meses ...
1 ano ....

US$
us$
uss

us$
us$
us$

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

ACHADOS E
PERDIDOS
COMUNICO QUE PERDI, meus

documentos de identidade e
habilitação. Quem encontrar te-
lefono p/ 247-1334. Gratifica-
»e. SÉRGIO PENNA FRANCA
CARREIRA. (C

EXTRAVIOU-SE titulo de sócio
do F.F.C.. n9 2741 Tel.i
22I-351Ó.

FORAM PERDIDAS, entre Centro
e Copacabana/ as cautelas, n?s.
144 e 287 referente a ações da
SAEB S. A. - S. A. Empresa
do Bens S. Paulo.

PERDEU-SE, mala azul etiqueta
Myra Totz/Embaixacla America-
na Brasília, cajda de um ônibus
da Serier dia 6/11 aprox. 14:30
hrs. Imediações do Arsenal de
«Marinha, no trajeto Santos Du*
mont-Galeão. Gratifica-se'quem
encontrar. Informações para
Consulado Americano. Tel.:
252-8055 Ramal 401.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A RUA MÉXICO 41 Preciia-se

do 1 copeiro • 1 ajudante da
cozinha.

A COZINHEIRA Para todo servi-
co, Paga-se bem. Referências,
Tratar após li 18 horas. Tel.:
225-5247\

AGENCIA SERMAG 225J9145
dispõe de imediato de babás,
errum. cop. cozinheiras, t/ ser-
viço, etc. Empregadas selecio-
nidas.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
atende imediato c/ empregadas
realmente selecionadas, como:
Cozinheiras, arrum. babás, t/
serviço, etc,

ACOMPANHANTE - Moça até
35 anos c/ ref. Tratar após 14
horas. Rua Conselheiro Zenha.
57/ 401 Tiiuca 

'

A COZINHEIRA - P/ arrumar.
Tr. tel.: 287-3331. Paga-se bem.
R. Nascimento Silva n9.jl-A/
1007. /

A EMPREGADA - Serviço p/
casal e&trangetro. Paga bem.
Rua Souza Lima, 310/ 302.

ARRUMADEIRA - COPEIRA casal
estrangrjír. de trato precisa c/
multa prática cop. todos ser-
viços letrada bom gênio des-
pach. dorm. empre. pagando
ótimo ordenado 13 mes e
INPS. Tratar c/ roferênc. Av.
Epitácio Pessoa, 160/ 1101 Esq.
Prudente de Morais.

AGENCIA ALEMÃ O. OLGA -
Oferece cozinheira, copeira,
babá escolhidissima por D. OI-
ga há 15 anos, na seda
própria. Tel. 2 35-10 24 e
235-1022 - Av. Copacabana,
534 apto. 402.

ATENÇÃO - Coz. trlv. sal.
1.000, forno e fogão. 1.500,
banqueteiras (os), 2 a 2.500
cop. fax. 1. a 2.000. Rua Joa-
quina Silva, 11 s. 307 Tel.
252-5644.

A EMPREGADA - Precisa-se p/
todo serviço de t casal. Sal.
CrS 800,00. Pede-se does. e
refs. de 1 ano. J. Botânico.
246-6633 e 266-6465.

A BABA — Precisa-se para meni-
na de 2 anos. Exige-se ref.
cart. INPS e saúde — Paga-se
bem. Leopoldo Miguez, 15 c/
01. Copa. Horário 12.30 - 16
h.

A COZINHEIRA - Precise-se c/
referências. Salário 1.200,00 -
Tratar R. Timóleo da Costj,
250/203 - Tel.: 274-3726.

BABA precisa-se p/ c-ança 2
anos c/ ref. e doe. tratar —
Marques S. VicenV, 96 apto.
1302 BI. C. Gávea - Tel.
274-5050.

BABA' - Preço c/ referências.
.Ordenado 1.000. R. Ministro
Correia de Melo. 70/ 401. L«-
blon. Tel. 287-6488.
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Geisel pediu comparecimento maciço às urnas, para mostrar ao mundo que "não somos tão subdesenvolvidos"

Déficit deverá Obras atrasam Q€isel pede
superar em 76
USS 1,5 bilhão

A balança comercial do Brasil deverá
fechar com déficit superior a 1 bilhão 500
milhões de dólares (Cr$ 18 bilhões), afir-
mou ontem o secretário-geral do Ministé-
rio da Fazenda, José Carlos Freire. A seu
ver, as perspectivas do balanço de paga-
mentos não asseguram as metas desejadas
pelo Governo, apesar da melhoria obtida
nas reservas, que chegaram a 4' bilhões 900
milhões de dólares em 1.° de novembro.

O Sr José Carlos Freire destacou a im-
portancia das "minidesvalorizações mais
aceleradas" e do aperfeiçoamento do siste-
ma de incentivos fiscais para as exporta-
ções. Falando como convidado especial em
almoço na Câmara Americana de Comer-
cio, no Rio, observou que as contas exter-
nas são a maior preocupação do Brasil nas
suas relações com os EUA.

Operadores da Bolsa de Gêneros Ali-
mentidos do Rio afirmaram que, se o Go-
verno tivesse autorizado a importação de
feijão-preto por empresas particulares, á
exemplo dos feijões de cor, hoje possível-
mente não faltaria o produto no mercado
interno. O preto só pode ser importado pela
Interbrás, a trading cpmpany da Eetrobrás.

A oferta do feijão-branco importado
da Argentina pelos atacadistas fez seu pre-
ço baixar, nos últimos dias, de Cr$ 10,90
para Gr$ 6,35 o quilo, no varejo, sem impo?
sição de controle, pois os feijões de cor es-
caparam ao tabelamento. O preto está ta-
belado a Cr$ 6,35 mas não existe senão no
mercado negro, a Cr$ 23 o quilo. (Pág. 20)

Allon destrata
Embaixador dos
EUA em publico

:¦/

O Chanceler israelense, Yigal Allon,
destratou em público o Embaixador norte-
americano em Israel, Malcolm Toon, pro-
testando contra a adesão dos Estados Uni-
dos, na véspera, à resolução do Conselho de
Segurança da ONU, que manifesta "profun-
da preocupação" com a política israelense
nos territórios árabes ocupados.

• Na frente de diplomatas, jornalistas,
fotógrafos e congressistas norte-america-
nos qüe visitam Israel, Allon, ao receber
Malcolm Toon, declarou: "Que conste, que
só lhe digo bom dia por uma questão
de cortesia, pois estou muito descontente
,t jm o voto dos Estados Unidos na ONU".
Embaraçado, Toon respondeu: "Daqui a
pouco falaremos sobre isso". (Página 13)

para gratificar
professores

A urbanização da orla da La-
goa Rodrigo de Freitas só será
iniciada era fins do próximo ano,
conforme decisão anunciada on-
tem pelo Prefeito Marcos Ta-
moyo ao assinar decreto que gra-tificará 30 mil professores e exi-
gira verba de Cr$ 142 milhões.

O Prefeito negou que as van-
tagens aos professores tenham re-
lação com as eleições e explicou
que as obras na Lagoa estão or-
çadas em Cr$ 77 milhões, Com re-
cursos provenientes de emprésti-
mo da Caixa Econômica Federal.
Para possibilitar a gratificaçãovão ser diminuídas as despesas de
custeio^ com a economia de pa-
pel, tintas, canetas, etc. (Pág. 16)

OCPE prevê
nova recesso
no próximo ano

A Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) advertiu ontem, em
Paris, para nova recessão em es-
cala mundial a partir do segundo
semestre do próximo ano. Segun-
do o estudo, a taxa de crescimen-
to dos 24 países membros, que ha-
via sido fixada em 5,25%, baixa-
rá par^.;4,5% ao ano.

!,;rí,vlVO déficit do balanço, de. pa-*:gãméhtos dos' países membros do
Mercado Comum Europeu deverá
aumentar'em cerca de 5 bilhões
de dólares (Cr$ 59 bilhões 150 mi- .
lhões) anualmente, se a OPEP
aumentar os preços do petróleo.
Nos EUA, analistas prevêem ele-
vaçãq da taxa ínflácionária para.?% ereduçãQdq.cíèsçimèntoeco-
^miçólde 4 paíá 3,4%.

No Brasil, aumento de 10%' fios preços'do petróleo representa-
rà gasto adicional de 400 milhões
de dólares (Cr$ 4 bilhões 732 mi-
lhões) para importar o mesmo vo-
lume atual. Círculos da OPEP
admitem majoração de 15%.

O Secretário de Planejamen-
to de Alagoas, José de Meilo, dis-
se ontem ao Presidente Geisel,
em Maceió, que se o Conselho de
Desenvolvimento Industrial apro-
var o projeto da Dow Química pa-
ra produzir dicloroetano (usado
na fabricação de MVC e PVC)
comprometerá o projeto da -Sal-
gema. No Rio, o secretário-geral
do Ministério dá Indústria e do
Comércio, Paulo Vieira Belotti,
afirmou no encerramento do Con-
gresso de Petroquímica que o Go-
verno procura descentralizar a,
propriedade do capital no setor,
usando sócio regional, como aca-
ba de fazer no Rio Grande do Sul.
(Pág. 18 e editorial na pág. 10)

eleitor ordem
a
e

comparecimento
No encerramento da campanha eleito-

ral, o Presidente Geisel pediu aos brasilei-
ros que compareçam maciçamente às urnas
na segunda-feira e votem em ordem, para
mostrar ao mundo "que não somos mais
tão subdesenvolvidos". Recomendou a es-
colha dos melhores candidatos e o apoio à
Arena, lembrando que, através do Voto, se
aperfeiçoará a democracia.

Os comícios, no último dia de campa-
nha, foram marcados pela veemência dos
oradores. O presidente do MDB, Deputado
Ulisses Guimarães, comparou os oposicio-
nistas a Cristo, Joana D'Arc e Tiradentes.
Em Caxias do Sul, o Deputado Pedro Simon
afirmou serem estas "as eleições mais difí-
ceis da história da cidade", pois todos uni-
ram forças contra o MDB.

A cidade de Limeira, em São Paulo, foi
invadida por candidatos de ambos os Par-
tidos, que, vindos do Paraná, ofereceram
transporte gratuito para operários que imi-
graram para o Município e não pretendiam
voltar ao Estado no dia 15. Em Campinas, o
Prefeito Lauro Péricles, que apoia a Arena,
anunciou a divulgação de suas obras "nu-
ma revista em cores".

O TRE de Pernambuco suspendeu a
campanha em mais dois Municípios, Gra-
vatá e Jurema, entre £6 que tiveram a pro-
paganda eleitoral-interrompida por amea-
ças de violência. Em Porto Alegre, três ho-
mens, que se apresentaram como policiais,
invadiram a sede do MDB e levaram o ma-
terial de propaganda de um candidato. O
Partido apresentou queixa à 2a. Zona Elei-
toral.

Os Estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Amazonas e Maranhão pediram ao
TSE reforço policial e militar para o dia 15.
Hoje, a Comissão Executiva do MDB libera
o texto da defesa que o Presidente da As-
sembléia Legislativa, Deputado Leonel Jú-
lio, encaminhará ao Tribunal de Contas,
explicando como aplicou sua verba de re-
presentação. (Páginas 2, 3, 7, 8, 9 e 12)

Suplemento
de eleição

Com esta edição circula um suplemento
especial de eleições na cidade, onde 2 mi-
lhões 413 mil 900 eleitores poderão encon-
trar os seus locais de votação: distribuídas
em 25 zonas eleitorais estão assinaladas por
ordem numérica as 6 mil 420 seções (ou
mesas receptoras) com os respectivos ende-
recos. A relação dos candidatos a vereador,
da Arena e do MDB, com os respectivos nú-
meros, está na página 7 do 1.° c a d e r n o.

Assessores de
Carter brigam
pela posse

Mesmo após desmentir que
o Presidente eleito dos Estados
Unidos estaria rodeado de "in-
divíduos ávidos de poder", co-
laboradores de Jimrny Carter
não conseguiram reduzir, na
opinião pública norte-ameri-
cana, a repercussão da briga
entre dois dos seus principais
assessores: Hamilton Jordan,
que foi seu chefe de campa-
nha, e Jack Watson, encarre-
gado de o instalar na Casa
Branca.

¦ A briga teve origem em dois
relatórios: um, de Jordan, su-
gerindo que Carter faça como
os demais Presidentes e se ins-
tale em Washington por eta-
pas; o outro, de Watson, pro-
pondo a ocupação imediata da
Capital federal, a exemplo do
que fez Roosevelt, ídolo do
Presidente eleito. (Página 13)

Cessna cai no
mar perto da
Escola Naval

Jato Cessna Citation, com
dois tripulantes e. sete passagei-ros, caiu no mar ontem às
20h20m, depois de descer no Ae-
roporto Santos Dumont. Flutuou
por meia hora — tempo suficien-
te para que todos fossem salvos
por marinheiros- da Escola Naval.

O fuzileiro naval Djalma, de
sentinela, viu o avião cair e co-
municou ao sargento Meneses, de
plantão na Escola. Este, por tele-
fone, avisou à torre do Aeroporto
Santos Dumont. A empresa pro-
prietária do aparelho não quis dar
mais informações. Seu geren-te, que estava a bordo, foi le-
vado em estado de coma pa-ra o Sousa Aguiar. (Página 24)

Amerj confirma
o perigo dos
78 remédios

Ao confirmar serem realmente
perigosos os 78 medicamentos que
considerou não recomendáveis, a As-
sociação Médica do Rio de Janeiro
(Amerj) classificou de "ridículo" o
processo que lhe pretendem mover os
laboratórios farmacêuticos, esclare-
cendo que sua lista se baseia em da-
dos da Associação Médica, do Serviço
de Controle de Drogas e Alimentos e
da União dos Consumidores dos EUA.

A defesa da indústria nacional, a
proteção do público consumidor e o
resguardo do prestígio profissional do
médico brasileiro são, segundo a
Amerj, os motivos que a levaram a
divulgar aquela relação. (Página 17)

Coronel acusa
aluno baleado
de imprudente

Baleado por um guarda
quando fugia de um assaltante na
madrugada de quinta-feira, na
Ilha do Fundão, o estudante Dil-
mar Magalhães Franco foi víti-
ma da imprudência de voltar tar-
de para o alojamento, na opinião
do. Prefeito da Cidade Universi-
tária, Coronel Herialdo Silveira
Vasconcelos. Para os universitá-
rios, "o policiamento é muito
mais voltado contra nós do que
para nos proteger".

Os estudantes alegam que
saem à noite porque não têm bi-
blioteca no alojamento. A direto-
ra Maria do Socorro justifica afir-
mando que todas as modernas re-
gras de biblioteconomia dizem
que é inviável a "descentraliza-
ção da informação. (Página 16)

COZINHEIRA-ARRUMADEIRA -
Precisa-se, para casal. Exigem-
se referencias e carteira de
saúde. Tratar rva Rua Humai-
tá, 110 c/ Sr. Braga.

COPEIRA/^RRUMADEIRA - C/
mais do 20 anos. precisa-s« p/
pcq. família da traio, c/ muita
prática • boas refs. Ordenado
900. Tr. pessoalmente A v.
Copacabana 262, 7? andar Tel.
237-6290.

COZINHEIRA c outros serviços
para casa . Dar referências da
outro emprego. Tel. 257-0198.

CASEIROS sem filhos. Casa de
campo. Es.\ do Rio. «Ia cozi-
nheira trivial variado, ele jar-
dineiro ambas com mto. boas
referências. Tel. 225 8924.

COZINHEIRA ETC - Ordenado
700,00 apto. peq. saiba escre<
ver. moradia. R. Barão de tpa-
nema, 71/ 705. Copa.

COZINHEIRA PORTUGUESA -
Precisa-se com muita prática e
com muito boas referências.
Paga-se bem e 13? e férias.
Tratar c/ Dona Brazilina. Av.
Rui Barbosa 880 apto. 1701.

COZINHEIRA - Precisa-se com
referências e documentos —
Ordenado Cr$ 1.000,00 para
começar — Rue República do
Peru, 193 apt. 42.

COZINHEIRA - Trivial variado
com refs. p/ apt. Tal. 246-8200
Botafogo^

CASEIRO p/ .residência de 2
pessoas q. trabalhem fora. Ela
p/ arrumar e cozinhar. Ele p/
iardim. Aceita-ie também mãe
c/ filho maior 14 **ios. Av.
Geminiano de Góis n9 1.266.
Jacarepagui. (Esq. Pau Ferro).

COPEIRA ARRUMADEIRA
Precisa-se d boas informações
e "demais documentos, idade
38 a 50 anos. Paga-se bem.
Tratar Rua Hilário de Gouveia,
17 casa. Copacabana.

COZINHEIRA - Com referên-
cias. Paga-se Cf$ 800,00. Rua
Prudente de Morais, 83 7.
Ipanema.

COZINHEIRO - Fcrno e fogão.
Pago CrS 2.500, mais casa e
comida. Tratar c/ D. Terezinha.
Estrada do Ponfa-I, 401. Recreio

| dos Bandeirantes. (C

COZINHEIRA - Precisa-se cozi-
nheira c/ referência para ca?a
de casal Av. Atlântica 2710 ept.
201.

COPEIRA - Artumadeira — Pri-
c|sa-se para casa de tratamento.
Limpa • com boa aparência.
Idade entre 35 • 40 anos. Exi-
ge-*« referência • documentos.
Tratar 2a-feira das 8 ia 12 hs.
Tel. 225-4291.

COZINHEIRA Preciss-s* c/ pri.
tica refs. cara tratamento. Ord.
900. Tratar Osório Duque Estra-
da 51. Gávea. T. 274-2500.

COZINHEIRA - Cr$ 1.200,00
mais INPS Trivial variado e ia-
var. Av. Rainha Elizabeth 653
ap. 601. IpEnerria.

COZINHEIRA - Precisa-se p/
cozinhar arrumar c passar.
Identidade e referencias. R.
Nascimento Silva, 121/ 101.
CrS 900,00.

COZINHEIRA. Família de 4 pes-' 
soas precisa para o trivial f no
variado. Tratar à Rua Visconde
de Pirajá, 592 apto. 304 Ipsne-
ma. Apresentar documentos re-
ferências. Ordenado 1.200,00.

DOMESTICA - Empregada casa
de família com prática. Pede-se
referências. Rua Dias da Cruz
242 casa 15 — Méier. Atendo
hoje ou 3a.-feira.

DOMESTICA - Preciso p/ todo
serviço de uma pessoa. Não
dorme no emp. Tr. até 1200
hs. Rua Guaicurus n9 88, casa
7, ap. 204. Rio Comprido

EMPREGADA - Serv. 1 pessoa
menos lavar roupa gde. Doe.
e ref. mínima 1 ano — Edu-
cada 35/45 anos - Te!.: ...
236-3116, hoje atí 14 horas.

EMPREGADA PRECISO - Educa-
da c/ refs. e does. Trivial va-
riado, casa 3 pessoas. Sal. CrS
950,00 mensais. Pods dormir
fora ou no emprego. Preia de
Botafogo, 96 cob. Có. Fone.:
!0!.-7537. ,

EMPREGADA — Para cozinhar e
outros serviços, ref. ord. a tra-
tar. Rua Arístides Erpinola 22/
401, Leblon.

EMPREGADA - Que saiba cozi-
nhar o demais serviços de um
casal precisa-se. R. Tonelero
265 apto. 202 - Copacabana.

EMPREGADA - Casal precisa p/
lavar, passar e arrumar Rua Jut-
landia 285 - Ilha - Tel. . ..
39Q-3507, 

EMPREGADA - Que cozinhe
bem, arrume e lavo roupa .Je
criança. Folga c/ 15 dias, ord.
1.000 car|. does. e refer. mini-
mo 1 ano. Rua Marques de S.
Visente, 226/301-B, Givta
(frente da PUC).

EMPREGADA - Psra todo strv.
peq. fõm. 3 píssoss durma em*
prego exige-se dccurr,eníos
Praia du Botafogo 422 ep. 302.

.*?
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Coluna do Castello

Vencendo a Arena j
nada mudará

Brasília — A dispersão de políticas ocor-
rida neste final de campanha eleitoral não
permitiu coordenação entre declarações fei-
tas por homens com responsabilidade na
evolução da política do Governo. Sobre os
rumores de que o General Geisel falaria em
Maceió, encerrando a campanha, ou em Bra-
sília, em seguida, à eleição, foram desauto-
rizados, o primeiro pelo Secretário de Im-
prensa, Sr Humberto Barreto, e o segundo
pelo Sr Francelino Pereira, presidente do
Partido. Se por acaso o Presidente tiver aber-
to a boca ontem em Maceió seria esse um
fato não previsto, possivelmente inspirado
na descoberta relativamente recente do Ge-
neral Geisel, da sua capacidade de comuni-
car-se de improviso com o povo. Depois da
eleição, salvo fatos novos, não é provável
que ele surpreenda o presidente da Arena.

O Sr Francelino Pereira é, de resto, res-
ponsável pelas declarações mais graves e mais
importantes feitas por políticos oficiais nas
últimas horas. Inicialmente, reconheceu a
prevalência na campanha dos temas nacio-
nais sobre os temas locais, admitindo o ca-
râter plébiscitário da eleição de segunda-
feira. Em seguida, afirmou que, seja qual for
o. resultado, não haverá reformas políticas
de importância no país, assegurando a so-
brevivência do bipartiãarismo. Afinal, deu
por cumprida a missão que assumiu de eli-
minar o derrotismo, consolidar a situação
da Arena, mobilizar bases e lideranças, obter
perfeita identificação entre Partido e Gover-
no e vice-versa. O engajamento do General
Ernesto Geisel na campanha eleitoral foi, a
seu ver, de fundamental importância para o
processo político, pois desfez o ceticismo e
restaurou a crença na realização do calen-
dário eleitoral, da qual tantos duvidavam.
MU novecentos e setenta e oito está, portan-
to, à vista.

O presidente da Arena falou,, assim, an-
tecipadamente como um vitorioso. Ou como
alguém para quem uma derrota, preconiza-
dá pelo Sr Ulisses Guimarães como superior
à de 1974, não afetará as normas de partir
cipação e comando do Presidente da Repú-
blica, que prosseguirá impavidamente na
afirmação dos seus objetivos políticos. Os
que, intermediariamente, foram alcançados
e ontem enumerados pelo Sr Francelino Pe-
reira são suficientes para restabelecer a con-
fiança do sistema nos seus próprios meios de
ação. Mas, devemos admitir que a declara-
ção do presidente da Arena se assenta no
pressuposto de uma vitória, certa quanto ao
número de prefeitos, possível quanto ao nu-
mero de votos. Ele fala com base em levan-
tamentos e pesquisas que terão sido pelo
menos cuidadosos. Do contrário, não se ar-
riscaria a anunciar um statu quo que inte-
ressa aos vitoriosos. •

Mas aludimos de saída à falta de coor-
denação. O Governador de São Paulo, Sr
Paulo Egídio, ao contrário do Sr Francelino,
está esperando importantes reformas para
1977 em decorrência do resultado desta elei-
ção e da perspectiva da próxima eleição. 0
Governador, homem da intimidade do sis-
tema, deve ter suas razões para manifestar
essa crença, muito embora ultimamente não
tenha tido ele com o Presidente a mesma
convivência que o chefe do Partido com ele
vem tendo. O General, em princípio, parece
muito satisfeito com o trabalho desenvolvi-
do. Mas outro que andou por Brasília, oon-
versou com o General Ernesto Geisel e é li-
der do Governo na Câmara, o Sr José Boni-
fácio, preconizou em Barbacena seis meses
de infidelidaãe partidária.

Essa é uma manifestação típica. Em na-
da surpreende. O Sr Bonifácio continua
fiel ao Governo e, portanto, favorável à Lei
da Fidelidade Partidária, pela qual se res-
tauroú a perdido mandato imperativo. Mas,
conhecendo as realidades do seu Estado e a
inquietação que se segue a uma vitória obti-
da com votos da Oposição para o exercício

\ de cargos executivos, quer dar oportunidade
a prefeitos eleitos pelo MDB de trocarem de
legenda e se acomodarem aos postos bons do
Governo. Ele quer recuperar por uma mano-
bra legislativa o que perder na campanha
eleitoral. Isso é do seu estilo. Isso é José Bo-
nifácio. E isso, portanto, pode acontecer, na' medida em que, malgrado a negativa do Sr

j Francelino quanto a reformas, possa bene-
i ficiar a política do Governo na formação do

Colégio Eleitoral e na recomposição das mai-
orias em Assembléias como São Paulo e Rio
de Janeiro e provavelmente até na Câmara
Federal. Todos conhecem a astúcia desse po-
lítico que não perde tempo com retóricas.

Feito esse rápido balanço de algumas
contradições ou de algumas imprecisões, res-
ta acentuar que, na qualidade de presidente
do Partido, o Sr Francelino Pereira é o que
fala com maior respaldo, tanto mais quanto
seu contato com o Presidente da República
foi o mais recente e sua intimidade política
com o General desenvolveu-se ao longo da
campanha a ponto de lhe permitir'um diag-
nóstico bastante nítido da orientação do
Governo. Sem embargo, algumas pequenas
reformas poderão ser feitas — ele negou que
se façam as grandes — e a infidelidade por
seis meses pode ser considerada, sob certo
angulo, uma pequena reforma.

Carlos Castello Branco

QUE TAL UM GRANDE VÔO
NESTE DOMINGO? JTíT

Terrenos a beira mar, na
última praia disponível dentro do
Rio. Totalmente urbanizado
com água luz, rede de telefone
e esgoto.

Ruas asfaltadas com 12 m
de largura e canteiro central.

Pronto para construir a sua
casa ou fazer um excelente
investimento. E mais um
deck privativo para você pescar ou
ancorar o seu barco.

Prestações a partir de
Cr$ 697,00 mensais.

igas
Entre Pedra deGuaratiba e Sepetiba,
siga a Estrada do Piai até o mar
e encontre a Enseada das Garças.

oimbral
empreendimentos imobilténos

Av. Franklin Roosevelt, 23 - 1.010 - Tel.: 252-6185
Rua 7 de Setembro, 88 - 707 - Tel.: 222-5507

MDB libera
defesa de
Leonel Júlio

São Paulo — A Comissão
Executiva do MDB vai libe-
rar, às llh30m de. hoje, o
texto da defesa que o Presl-
dente da Assembléia Legís-
lativa, Deputado Leonel Jú-
lio, encaminhará ao Tribu.
nal de Contas, para com-
provar os gastos feitos com
sua verba.de representação.

Os assessores do Deputa-
do já concluíram o esclare-
cimento, mas como o prazo
concedido pelo TC vence
hoje, julgam ser mais inte-
ressante entregá-lo ao tri-
bunal no dia seguinte à
eleição. O que a executiva
do MDB liberará à impren-
sa é a cópia- da defesa, pos-
s i v elmente acompanhada
de notas f.scais.

O Gabinete do Sr Leonel
Júlio continua negando
que o Presidente tenha ad-
quirido mercadorias "inti-
mas" com a verba de repre-
sentação, alegando que o
que houve "foi engano dos
auditores do Tribunal, que
misturaram notas fiscais
particulares com as oficiais,
que também por engano,
estavam na mesma pasta".

O Deputado Solon Borges
dos Reis, da Arena de van.'guarda, af rmou ontem que" o escândalo da verba de
representação a 1 c a nç o u
maior repercussão que as
denúncias feitas na Assem-
bléia sobre eventuais irre-
gularidades. Desta feita, as
acusações estão unificadas
na figura do Presidente e
não são admissíveis mais do
que duas alternativas. Não
há terceira saída: ou o Pre-
sidente consegue provar sua
inocência com documentos
que tem em mãos, passando
de réu a vítma, ou o Tribu-
nal de Contas comprova, já.
na quarta-feira, a procedên-
cia das acusações.

Afirmação de Johnson sobre
o Brasil e o Atlântico Sul
não repercute no Itamarati

Brasília — O Itamarati recebeu sem maior in-
teresse as declarações do Comandante-em-Chefe da
Marinha da África do Sul, Almirante James John-
son, que lamentou a ausência do Brasil num esque-
ma de defesa navaj do Atlântico Sul para deter a
penetração, cada vez maior e mais ostensiva, de
navios soviéticos.

Um funcionário do Ministério das Relações Ex-
teriores limitou-se a recordar que a palavra oficial
do Governo brasileiro a respeito da' segurança do
Atlântico Sul foi dada "de forma cabal e objetiva
pelo Ministro da Marinha, Almirante Azevedo Hen-
ning". O Ministro deixou claro que ao Brasil não
interessa se engajar em qualquer novo esquema de
defesa do Atlântico Sul, uma vèz que tal engaja-
mento pode significar a tomada de compromissos
políticos indesejáveis ao interesse nacional.
DEFESA

Considera o Ministro da
Marinha que a defesa naval
do Atlântico Sul já está su-
ficíentemente atendida pelo
sistema de assistência recí-
proca previsto no Tratado
do Rio de Janeiro — o
TIAR — do qual participam
os Estados Unidos. %

No Itamarati, afirmou-se
que nenhum acordo a_'res-
peito de policiamenro da
área Sul do Atlântico será
eficiente sem a participação
direta das forças navais
norte-americanas, as únicas
capazes de fazer frente ao
poderio soviético.

Acima de todas as outras
cons'derações políticas, que
envolvem o comprometi-
mento dos laços brasileiros
com Estados africanos e os
países em desenvolvimento
em geral, a pretendida con-
jugação de forças navais
brasileiras e, sul-africanas,
com a eventual adesão de
navios argentinos, uru-
guaios ou mesmo chilenos,
nada representa de efetivo
para o controle do Atlan-

tico contra a maior pene-tração de barcos soviéticos.
Dessa soma de esforços, re-
sultariam apenas os ônus
políticos, capazes de com-i
prometer de forma indese-
jável a imagem do Brasil no
plano internacional como
parceiro do regime segrega-
cionista de Pretória.

No' Itamarati, recordam
os diplomatas que já entre
1968 e 1970 o Brasil se es-
quivou de participar de
uma operação naval, cha-
mada Cabrália II, com for-
ças de Portugal e da África
do Sul, exatamente para
resguarda^ sua posição poli-
tica perante a África, ainda
ao tempo em que Guiné,
Angola e Moçambique eram
colônias portuguesas.

Essa operação naval,
desdobramento da Cabra-
lia I realizada ao largo da
costa Norte da África, foi
contida a part r de um aler-
ta lançado d a represen-
tação brasileira nas Nações

-Unidas pelo então chefe da
missão, Embaixador Araújo
Castro.

Leia editorial "Mar Vulnerável"

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS "DISCO" S.A.
(MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS)

A Distribuidora de Comestíveis Disco S. A. convida os ami-

gos e clientes para a missa solene em Ação de Graças, pela pas-
ságem de mais um aniversário de atividades da empresa, a ser
celebrada por Sua Eminência Cardeal Dom Eugênio Salles, no
Altar-Mor da Igreja da Candelária, no próximo domingo/ dia
14 de novembro, às 10 horas.

Bonifácio
já admite
reformas

Belo Horizonte — O líder
¦ do Governo na Câmara,'
Deputado José Bonifácio
(Arena-MG) disse ontem

que acredita na realização de
diversas reformas políticas,
depois das eleições, embora
admita que não sejam de"grande monta". Citou as
do Código Eleitoral, da Lei
Orgânica dos Partidos e da
Lei de Fidelidade Partida-
ria, entre outras.'

Revelou que será prorno-
vido, "o aprimoramento da
legislação complementar à
Constituição, a fim de ser
renovado, melhorado e
completado o quadro politi-
co-institucional do .pais,
mas não haverá reforma
constitucional, muito menos
no que se refere ao. Artigo
182 da Constituição Federal
(AI-5)".

ATUALIZAÇÃO
"O Código Eleitoral e a

Lei Orgânica dos Partidos
políticos poderão ser atuali-
zados, mas o Governo fede-
rai vai estudar ainda as
modificações a serem intro-
duzidas. As reformas de-
verão alcançar a forma de
votação, a organização de
mesas receptoras e o pro-
cesso de apuração, entre
outras. Desta forma, não
serão reformas de grande
monta.' Eu, pessoalmente, defen-
do a realização de reformas
mais profundas, inclusive
no que se refere à legls-
lação eleitoral. A Consti-
tuição deveria apenas tra-
çar normas gerais sobre as
eleições, cabendo aos Esta-
dos as normas especificas.
Assim, cada Estado deveria
ter seu Código Eleitoral,
pois as peculiaridades va-
riam. Em São Paulo, pode-
se adotar o sistema de com-
putação eletrônica das
eleições. Em outros Estados,
tal medida é impossível",
continuou.

Ao contrário das refor-
más políticas, as outras re-

• formas, principalmente dos
diversos Códigos, serão am-
pias, "pois a sua desatualt-
zação está perturbando a
vida do pais"."Serão atualizados os co-
digos, dentro do processo de
abertura política do Gover-
no. A Lei das Sociedades
Anônimas já está pronta, e
terá profundas implicações
na vida econômica, política
e social do país. Os códigos
são 1 e g i s 1 aç ã o relevante.
Haverá ainda, aprimora-
mento da legislação comple-
rnentar à Constituição",
concluiu.

O BALLET
PROIBIDO

Ulisses se diz eleito pelo
povo e compara MDB a
Jesus Cristo e Tiradentes

São Paulo — "A posição que ocupo não veio de
bolsos de coletes. Fui eleito pela vontade' do povo,e nesta campanha, durante seis meses, percorri to-
dos os Estados e territórios brasileiros e nunca vi
tantos problemas que amarguram o povo", decla-
rou para cerca de 4 mil pessoas o Deputado Ulisses
Guimarães, MDB-SP, ao encerrar a campanha do
seu Partido em Bauru.

Afirmou o presidente nacional do MDB que"homens que saíram por aí falando para humildes
tiveram como prêmio a prisão, o sofrimento e a
morte: Jesus Cristo nasceu numa manjedoura e
pregando amor, morreu na cruz; Joana D'Are que-
ria a liberdade da França e morreu numa fogueira,
queimada viva, em luta por um ideal; Tiradentes,
antes de ser enforcado, disse que se-mais vidas ti-
vesse, as daria pela liberdade de sua Pátria. Muitos
homens foram cassados, outros exilados, por defen-
der os interesses do povo. Sou o presidente do sofri-
do, amargurado e malhado MDB".
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MORDENDO A LÍNGUA

No comício dos cândida-
tos à Prefeitura de Bauru,
que acabou .de madrugada,
o Sr Ulisses Guimarães dis-
se que "todos dependem do
Governo: ricos, pobres e
operários. Se não há rico
que prospere quando o Go-
verno não é bom, o que se
dirá do pobre? Se o rico de-
pend_ de órgãos governa-
mentais para os seus nego-
cios, o pobre depende do
fantasma - do salário mini-
mo, que não é salário e
multo menos mínimo. Te-
mos uma imensidão de ter-
ras e compramos leite dos
Estados Unidos, feijão do
Chile e carne do Uru_uai.
No Norte e no Nordeste, o
pessoal só sente o gosto da
carne quando morde a lín-
gua"."Não somos corvos para
ganhar votos com a carnl-
ça, com a miséria do povo.
E' apenas necessário que ai-
guém denuncie esses fatos.
Tem gente Que mora em
mocambos, palhoças e fave-
Ias, e tem vergonha de di-
zer onde mora porque wve
como animal em sua toca.
Quem é o culpado disso? O
salário mínimo e a política
habitacional do Governo"."E do lado de lá — acres-
centou — a televisão lem-
bra que este é um país que
vai pra frente. A missão do
Governo não é prometei
antes das eleições. Eu, por

exemplo, conheço dois tipos
de felicidades: uma, não
precisar de médicos, outra,
ir procurá-los e ser atendi-
do. Posso acrescentar uma
terceira: ter dinheiro para
comprar remédios. Dentro
dessa mecânica, toúos de-
pendem do Governo e o Go-
verno não depende do nosso
voto".

O Sr Ulisses Guimarães
fez uma comparação entre
i Brasil e os Estadas Uni-
dos, dizendo que "lá o povo
csiava descontente com o
Governo e votou contra.
Trocou o Governo. O gran-
de mal aqui é que alguns
pensam por nós ou imagi-
nam que o fazem. Vocês de-
ve pescar bons governos
pelo voto. Pesquem teto,
saúde e pão pelo voto". E
prosseguiu."Na atual situação aqui
se tem horror às grandes
inteligências: o rádio e a te-
levisão mostram jogo e fa-
zem propaganda de cacha-
ça; as revistas exibem fotos
pornográficas e nós não po-
demos falar por esses veicu-
los sobre os problemas do
Brasil. Não podemos porque
sabem que se deve ter medo
do homem que tem razão.
A televisão acena todos os
dias que o pais vai pra
frente, mas vão pra frente
o endividamento e o au-
mento de preços. O salário
do trabalhador cresce como
o rabo do cavalo: para bai-
xo".

Prefeito de Campinas em
mensagem vai pedir ao
eleitor voto consciente

São Paulo — Os candidatos a prefeito de Cam-
pinas redobraram seus esforços no último dia de
campanha. O Prefeito Lauro Péricles prometeu pa-
ra hoje a distribuição de uma mensagem escrita ao
povo da cidade, onde chama a atenção do eleitora-
do para um voto consciente. Ontem à noite, ao lado
do Sr Sérgio Castanho, da Arena, participou de um
comício, ao inaugurar o Largo do Pará, totalmente
reurbanizado.

O Sr Francisco Amaral, candidato mais forte
do MDB, teve a ajuda da atriz Regina Duarte, que
tem uma grande popularidade, no seu último co-
mício, à noite, na Vila Industrial. Regina Duarte
disse que sua família é amiga de Chico Amaral há
pelo menos 12 anos. "Vim para dar meu apoio ao
Chico. Vou votar nele porque o considero uma pes-
soa correta, capaz, e um político sério" — declarou.
PROPAGANDA

Ontem pela manhã o Pre-
feito Lauro Péricles fez um
balanço de sua administra-
ção em três rádios campi-
neiras, ressaltando as obras
executadas por seu Gover-
no e convidou o povo para
participar das novas inau-
gurações. Foram também
distribuídos de casa em casa
milhares de exemplares de
uma revista colorida de 18
páginas rodadas em off-set
nas empresas Bloch do Rio,
onde é mostrada cada obra
realizada pelo Governo
Lauro Péricles.

O texto é curto. Na pági-
na 3. o Prefeito fala da hu-
manização da cidade. Na
penúltima, uma Indagação:"E" preciso falar mais?". Na
contracapa da revista,
uma mensagem política:"Chegou a hora de um novo
ponto de partida. Que o po-
vo saiba escolher certo no-
vãmente. Que se lembre de
que a continuidade de um
Governo é o ponto básico".
A revista teria custado Cr$
2 milhões 800 mil.

O Senador Orestes Quer-
cia percorreu ontem várias
ruas da cidade com o Depu-
tado Francisco Amaral e no
final da tarde visitou os
Municípios de Diadema,
Santo André, São Bernardo,
São Caetano, Mauá, e Ri-
beiráo Pires.

Os outros candidatos à
Prefeitura de Oamplnas
c o n t i n uam trabalhando
com entusiasmo, com ex-
ceção o Deputado Natal Ga-
le, do MDB, que chegou in-
clusive a fechar um dos co-
mitês que tinha no centro
da cidade.

O Prefeito Lauro Péricles
continuará hoje e amanhã
fazendo novas inaugu-
rações, sempre acompanha-
do do Sr Sérgio Castanho.
Está prevista para hoje a
entrega de três obras e pa-
ra amanhã, de pelo menos
cinco.
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O Prefeito Lauro Péricles
recebeu ontem um convite
do Secretário de Relações
Exteriores do Uruguai, atra-
vés do Ministério de Re-
lações Exteriores do Brasil,
para participar do Primeiro
Con gresso Extraordinário
de Municípios, a realizar-se
na cidade de Montevidéo,
do dia 22 a 26 de novembro.
A ATRIZ

Regina Duarte esteve on-
tem em Campinas para dar
seu apoio ao Sr Francisco
Amaral. Ela chegou às 14
horas em Vlracopos e foi di-
reto para a casa de seus
pais. No final da tarde, en-
controu-se com o deputado
em seu escritório.

Regina nasceu em Fran-
ca, cidade do Interior pau-
lista, mas viveu dos 5 aos 18
anos em Campinas, onde
chegou a trabalhar como
repórter do Diário do Povo,
editando o suplemento in-
fantil. Depois, começou a
•trabalhar em teatro, pas-
sando para a televisão.

O Diretório do MDB de
Campinas, prevendo uma
manifestação pública d o
Prefeito Lauro Péricles, en-
trou ontem com requeri-
mento no Cartório Eleito-
ral da cidade, dirigido ao
Juiz José Augusto Marin, da
33a. Zona, perguntando se
"na véspera das eleições po-
de alguma autoridade pu-
blica não concorrendo áo
pleito, através da imprensa
falada ou escrita, divulgar
manifesto policico, tornar
público manifesto de cunho
eleitoral, promover entre-
vistas ou de qualquer modo
dar apoio ostensivo a qual-
quer dos candidatos?"

O Juiz Eleitoral José Au-
gusto Marin deu sua respos-
ta ontem mesmo :^ "Entendo
ser impossível apreciar este
pedido-consulta por razões
óbvias. Cada um, porém, as-
sumirá suas responsabili-
dades pelos atos pratica-
dos".
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Ceisel pede compare cimento maciço e ordem nas eleições
Exército
lembra

A.

Intentona
Brasília — O Ministro do

Exercito, General Sylvlo
Frota,, baixou ontem um
aviso, e determinou a reali-
zaçao de uma série de sole-
nidàdes em todas as organl-
zações militares do país, em
comemoração do 41° anlver-
sário da Intentona Comu-
nista de 1935. Afirmou que"os atos de traição e covar-
dia, cometidos por prosélitos
do "marxismo, durante a
única sedição visceralmente
antlbrasileira de nossa his-
tória, devem ser rememora-
dos permanentemente para
que não esmoreça a yigilan-
cia"eontra as disfarçadas e
insidiosas formas de
atuação do comunismo in-
temacional". . .

DEVER
J

Entre os considerandos
apontados1 no aviso minis-
terial, diz o Ministro
que''reverenciar a memória
daq"ü'eles militares e civis,
os -seus atos de coragem,
abnegação e sacrifício e a
sua firmeza de convicções,
constitui, além de dever in-
decllnável de respeito e ad-
minação das atuais e futu-
ras- gerações, um compro-
misso do povo e do Exército
no*'sentido de que tais fatos
jamais se repitam em nosso
país". i'

Cara o Ministro do Exér- •
cltp,; & Intentona Comunista
constituiu-se no episódio em
que "valorosos militares se
imolaram na defesa das
instituições pátrias e dos
princípios éticos de nossa
formação." E acrescenta:"E^irJever de todo brasileiro
manter-se em permanente
vigília contra os princípios
básicos do comunismo in-
tèrnácional, que apregoam. \a luta de classes, o mate-
rriálismo ateu, a insensibili- ,
dade moral,'o desprezo pe-
los valores espirituais, o nu-
tnwmo' ilusório e falacio-
so; a. violência das mentes,
a 'desintegração social e o ,
fanatismo ideológico, geran-
do o terror, os sequestros,
os assassinatos e a súb-
versão da ordem."

HOMENAGENS PÓSTUMAS \
Assim sendo, determina o

Ministro que no dia 27 de
novembro sejam tributadas
as- é seguintes homenagens

N póstumas "às vítimas do co-
munlsmo no Brasil":

fi No Distrito Federal:
À. .Leitura da Ordem-do-

Dia do Ministro do Exército
nos Corpos de Tropa e nas
demais organizações mlllta-

1 res, .
B. Realização de palestras

sobre os fatos e circufistan-
clãs que tiveram lugar nos
sangrentos atentados comu-
mistas no Rio de Janeiro,-
Recife e Natal, proferidas
ppr, militares ou civis convi-
dados.

;«C. Ofícios religiosos com
a assistência de civis e mili-
tares, mandados celebrar
pela Secretaria-Geral do
Exército.

nO Estado-Maior do Exér-
cíj», os Departamentos e o
Comando Militar do Flanai-
to programem a partici-
pação de representações
dos órgãos subordinados.'t'2.No Rio de Janeiro:

A. Leitura da ordem do
dia do Ministro do Exército .
e palestras, como no Item
1, Letras A e B.

B. Solenidade na Praça
General Tibúrcio — Praia
Vermelha — local do Mau-
soíéu dos Mortos da Inten-
tona Comunista de 1935, a
cargo do I Exército, contan-
do com a presença de re-
presentações das grandes
unidades e diretorias locali-
caídas na área. ¦

. o3i Nas demais guarnições
militares:
,[A. Leitura da ordem do

dia e palestras, como no
Item 1, Letras A e B.
"S. Ofícios religiosos em
memória das vítimas da
ação comunista, mandados
celebrar pelo comandante
da guarnição e com a assis-
iéncla de civis e militares.
„„4. Para todas as solenida-
des, deverá ser solicitada a
participação da Marinha e
da Aeronáutica, bem como
convidados o s familiares
das vítimas, as autoridades
civis e o povo em geral, a
fim de que as homenagens
representem uma prova de
respeito e gratidão de toda
a Nação brasileira.

Maceió — O Presidente Gelsel pediu
o comparecimento maciço dos eleitores
às urnas) para cumprir b direito de esco-
lher aqueles que consideram os melho-
res, no último pronunciamento político
antes das eleições do dia 15. Apelou, a to-
do o Brasil para que elas transcorram em
ordem,- sem perturbações, a fim de mos-
trarmos "ao mundo que não somos mais
tão subdesenvolvidos.""É através do voto que nós vamos,

• realmente, como desejamos, dentro da
nossa realidade e capacidade, aperfeiço-
ar gradativamente a nossa democracia'1,
continuou o Presidente, e pediu apoio pa-
ra a Arena e o Governo do Estado de
Alagoas nas eleições.

Com a Revolução
"Caminhem com a Revolução, pois

como eu já disse multas vezes, tanto fez,
mas tem muito ainda por fazer. Estas são
eleições para as quais eu também conci-
to o comparecimento de todos, cumpram
o seu dever, que é votar. Votem porque é
um dever cívico," disse o Chefe do Go-
verno, em pronunciamento diante de
uma multidão de 5 mil pessoas na
Praça Marechal Floriano Peixoto, a prin-
cipal de Maceió. Em seu discurso de im-
proviso, voltou a destacar a importância
de se fazer um desenvolvimento integra-
do principalmente no aspecto social, mas
com forte dose de participação política.

Democracia
O Governador Dlvaldo Suruagy disse

que "democracia não é palavra vã, fru-
to de uma improvisação, ou de emo-
ções momentâneas. Nesta marcha, te-
mos a honra de formar com Vossa Ex-
celência nesta gradualidade ascensional-
que não se coaduna com os saltos que
a própria natureza rejeita."

A comitiva presidencial, desde o ae-
roporto até o Centro da cidade, foi sau-
dada por 15 mil estudantes (toda à rede
oficial de ensino), que acenaram ban-
deiras e gritaram o nome do Presidente.

Estação experimental
Na estação experimental de cana-

de-açúcar, o Presidente Geisel ouviu
uma exposição do Sr Jarbas Oiticica,
coordenador do Planalsucar em Alagoas,
sobre as atividades desenvolvidas. O
presidente do Instituto' do Açúcar e do
Álcool (IAA), General Alvares Tavares
do Carmo solicitou o empenho do Pre-
sidente para tornar o Planalsucar uma
verdadeira empresa e deixar de lado as
preocupações" de ordem burocrática.

Depois' da conversa com os funcio-
nários, o Presidente Gelsel se deteve.por
alguns momentos'n'ó pátio do estabeleci-
mento para conhecer a experiência do
técnico francês Jean Pierce Chambrin,
que construiu um motor com 50% de
água e 50% de álcool. O carro é um
Ford Corcel, de cor branca, placa 08-76,
do Município de Rio Largo. O Sr Jarbas
Oiticica explicou que o-carro consome
11,5 quilômetros com um litro de gaso-
lina, em uma velocidade média de
85 km/hi ' "

Terminada a concentração popular
na Praça Marechal Floriano, 6 Presi-
dente Geisel foi até o Salgema Indús-
trias Químicas S/A, onde ouviu uma ex-
posição sobre o empreendimento do di-,
retor superintendente, Sr Roberto Ro-
drigues Coimbra, Foi lembrada a pre-
ocupação do Estado de Alagoas com o
pedido da Dow Chemical de instalar
uma unidade de cloretano no complexo
petroquímico da Bahia. .

Para as autoridades alagoanas, se o
pedido for aprovado, representará gra-
ve prejuízo para o complexo da Salgema,
porque a distancia entre Maceió e Sal-
vador é de 600 km, o que aumentará os
custos operacionais. Nada foi comenta-
do pelo Presidente a respeito do proble-
ma. O Ministro da Indústria e do Comer-
cio alegou não conhecer os detalhes da
solicitação feita pela Dow e não quis co-
mentar a questão.

Transformadores
O Presidente Gelsel se interessou

particularmente pelos transformadores,

encomendados pela Salgema à General
Electric, e que ate agora não foram en-
tregues. O diretor-superintendente. Ro-
berto Rodrigues, explicou que os atrasos
são decorrências de problemas técnicos
na montagem do equipamento.

Foi mostrado ao Presidente que a GE
havia prometido, pela primeira vez, en-
tregar os dois transformadores em de-
zembro de 1974. Depois, em consequên-
cia de problemas técnicos, adiou a en-
trega para agosto de 1975. Mais uma vez
adiou o prazo para dezembro do ano pas-
sado. Na verdade, até hoje os dois com-
ponentes não foram entregues à Salge-
ma, o que provoca dificuldades na apli-
cação do cronograma.

Com tantos adiamentos, o Presidente
Geisel perguntou ao diretor-superinten-
dente da Salgema se estes transforma-
dores requerem técnicas especiais, capa- .
zes de influir na rapidez de sua fabrica-
ção. O Sr Roberto Rodrigues informou
que a GE tratou do equipamento, como
se fosse um transformador comum. A
empresa vai acabar com esta linha de
produção e as encomendas da Salgema
são as últimas produzidas pela GE.

Nova data
O Presidente Geisel ficou sabendo

que a GE entregará um transformador
provisório, até dezembro, à Salgema. Em
fevereiro de 1977 deverá ser colocado em
funcionamento o equipamento definiu-
vo Ao final de sua conversa no polo
cloroquímico, o Chefe' do Governo quis
saber das medidas de precaução contra
danos à população no transporte do cio-
ro. Depois das explicações, o Presidente
e comitiva, de ônibus, percorreram as
instalações do complexo.

O início das operações do polo esta
previsto para o fim do ano. A capaci-
dade anual de produção 'da fabrica será
de 250 mil toneladas de j soda cáustica e
22Ò mil de cloro. Os investimentos totais
são avaliados em Or$ 1 bilhão 345 mi-
lhões.

A última etapa do programa presi-
dencial em Maceió foi a assinatura, no
Clube Phenlx Alagoana, de seis conve-
nios no valor de Cr$ 201 milhões, desti-
nados a melhoramentos na infra-estru-
tura urbana dos serviços de saúde e na
construção de um dique-estrada para
proteger a Capital dos efei,tos das en-
chentes ocasionais. Do total, Cr$ 70 mi-
lhões serão aplicados em .obra de infra-
estrutura nas áreas vizinhas do comple-
xo de Salgema. ' ¦¦ t

Ainda no Clube Phenix Alagoana, o
Chefe do Governo, acompanhado do Go-
vernador Divaldo' Suruagy, foi apresen-
tado à maioria dos 94 Prefeitos do Es-' tado, presentes 82 Prefeitos da Arena e
16 do MDB. Além dos Prefeitos dos Par-
tidos, compareceram todos os candidatos
da Arena para Prefeito, nas eleições de
segunda-feira. •»

Incidente
A visita do Presidente Geisel foi

muito tranqüila, mas aconteceu um in-
i cidente entre o chefe da Arena Jovem

Alagoana;, Gastão Toledo, e os elemen-
tos dá segurança pessoal do Presidente
Geisel. O Sr Toledo e um grupo de uni-
versitárlos chegaram a abrir uma faixa;
de crítica ao Decreto-Lei 477 ("Nós-pedi-
mos a revogação do Decreto-Lei 477"),
mas foram obrigados a enrolar a faixa,
por ordem da j segurança. O Presidente
da República chegou a ver os dlzères, e,
com ,um sorriso, acenou para os estu-
dantes.

O assessor de imprensa do Governa-
dor Suruagy não pôde trabalhar: não
conseguiu credencial, porque hão tinha
uma fotografia 3x4 para colocar no
documento de' identificação. Depois de
um almoço no Palácio Estadual, às 13h,
o Presidente Geisel embarcou para Bra-
sília. Acompanharam-no na visita a Ma-
ceio os Ministros da Indústria e do Co-
mércio, da Previdência Social, da Saúde,
o Chefe da Casa Militar, o presidente
do BNH e o superintendente da Central
de Medicamentos, além dos 'Senadores
Teotônio Vilela e Arnon de. Melo.

Arena começa
escolha
de relator :¦¦¦¦'

Brasília — Os Senadores
Acioly Filho (PR) e José
Lindoso (AM), ambos da
Arena, foram considerados
ontem no Senado os mais
prováveis candidatos a rela-
tor do projeto de emenda
constitucional sobre rèfor-
ma do Judiciário, que será
remetido ao Congresso.Nà-'
cional logo após as eleições.

O projeto terá o prazo
de 60 dias para votação,
a ser contado a partir da
leitura da mensagem. Em
conseqüência, somente após
1? de março-de 1977, quan-r
do será iniciada a sessão le-
gislativa, é que começará
efetivamente sua tramita-
ção.
INDICADO

Atual presidente da Co-
missão de Constituição e
Justiça, o Senador Ácioly
Filho é o mais cotado para
relator da reforma do Judi-
ciário. Ele já fez até algu-
mas ponderações sobre as
modificações que considera
necessárias. A posição de
independência do Senador
paranaense é que poderá
prejudicá-lo. Teme-se a re-
petição do episódio com o
Senador Jarbas Passarinho
(Arena-PA) ha aprovação
da Lei Falcão.

Francelino não fala de sucessão

"Venho hoje a Maceió, já com um
longo atraso. Há mais de um ano, eu
vos devo esta visita. Circunstancias,
entretanto, dcima da minha vontade,
e decorrentes dos áeveres próprios dó
meu cargo, me*impediram de fazê-lo
nà oportunidade que estava prevista
e fora anunciada. Hoje, porém, venho
aqui, e venho pagar esta dívida, pro-
curando ter um contato -mais intimo
com o povo desta terra e conhecer
melhor os seus problemas. A fim de
poder também, na esfera de minhas
atribuições, .operar cada vez mais no
sentido de satisfazê-las. Agradeço' a
acolhida que me fazem, calorosa, vi-
brante, e que traduz, sobretudo, o en-
tenãimento que entre nós, ao longo do
tempo, se estabelece. Agradeço muito
as palavras de vosso jovem e Operoso
Governador. São, sem dúvida, lison-
jeiras, e que me. tocam profundamen-
te porque, embora, com um certo exa-
gero, traduzem algo que o Governo fe-
der ai tem feito'por esta terra. Ocupa
hoje o Estado de Alagoas, apesar de
sua reduzida superfície, papel impor-
tante, sobretudo pelo elevado grau de
desenvolvimento, pelo ritmo com que
o Estado progride. Não é apenas na
sua produção básica de cana-de-açú-
car e açúcar cristalizado, não é ape-
nas na sua produção leiteira, na sua
produção de fumo, na sua produção
de arroz. E' uma produção que se ra-
cionaliza e se desenvolve e que, sobre-
tudo, procura atingir, cada dia, mais
elevados índices de produtividade. E',
sem dúvida, uma base, porque é pelo
desenvolvimento econômico que tem
que começar, para criar riquezas capa-
zes de assegurar uma melhor distri-
buição social. E' também o desenvol-
vimento das suas indústrias, é o apro-
veitamento de Salgema na produção
de soda e cloro. São novas indústrias,
inúmeras que se abrem em perspecti-
vas ao longo dos próximos anos. A pardesse desenvolvimento econômico, e,
torno a dizer, é excepcional no qua-dro do Nordeste, cuidourse, e cuidou-
se muito do desenvolvimento social.
Desde as escolas primárias, até as uni-
versidades no campo da educação; do

O discurso
desenvolvimento ao combate das do-
enças, através da ação operosa do Mi-
nistério da Saúde, tendo em vista, so-
bretudo, erradicar daqui o g/ande mal
que é a esquistossomose. E' o traba-
lho feito pelo Ministério da Previdên-
cia Social, dando amparo à velhice,
atendendo melhor seus associados no
Instituto de Previdência. E' na área do
campo, procurando dar ao povo me-
lhor remuneração na sua oposentado-
ria, é o melhor- tratamento de sua
saúde. E' o atendimento dos proble-'mas regionais, através do Ministério
do Interior, como p problema de abas-
tecimento de água, os problemas de
saneamento, e na construção familiar.
Há, também, ao lado disso, o desenvol-
vimento político. E esta terra tem ca-
racteristicas especiais nesse sentido,
pois nós devemos sempre recordar que
aqui nasceram àqueles que fundaram
e consolidaram a nossa República. Re-
firo-me a Deoâoro e Floriano, as gran-
des figuras.nacionais que daqui parti-
ram. Teremos dentro de poucos dias
eleições. São eleições livres, e que eu
espero e apelo, não só aos que aqui es-
tão, não só a Alagoas, mas a todo o
Brasil, para que transcorram em or-
dem sem perturbações. Para que nós
nos empenhemos na luta eleitoral com
educação. Demos o exemplo, e mos-
tremos ao mundo que já não somos
tão subdesenvolvidos. E que sabemos
sepultar as nossas paixões, para que
elas não se derramem em vínditas
pessoais. São eleições para as quais eu
também concito a todos a que com-
pareçam, cumpram o seu dever, que é
votar. Cumpram também o seu direi-
to que é de escolher aqueles que con-
sideram mellwres. Votem porque é um
dever cívico, é através do voto que
nós vamos aperfeiçoar gYadativamen-
te a nossa democracia. E a vós, que
aqui estais em Alagoas, sem dúvida,
eu peço, dentro dessa ordem e den-
tro desse voto, apoiem a Arena,
apoiem o Governo do Estado, e através
desse apoio, caminhem com a Revo-
lução, e como eu já disse muitas ve-
zes, tanto fez, mas tem tanto e muito
ainda por se fazer. Muito obrigado.

Natal — O presidente da Arena
Deputado Francelino Pereira, declarou
que a eleição' de segunda-feira "repre-
senta também um passo na política de
distensão praticada pelo Presidente Gei-
sei". No comício final da campanha de
seu Partido, na Praça Gentil Ferreira, o
Deputado respondeu com uma evasiva
sobre a possibilidade de lançamento de
um nome civil para a sucessão presiden-ciai: "Não há propriamente uma divisão
entre civis e militares".
, Sobre a campanha, disse que ela foi
ampla e incluiu desde o mais simples
líder municipal ao Presidente da Repú-bllca. "A nossa participação na vida po-litica vem se processando num crescendo
que nos permite antever dias melhores".O presidente da Arena observou que "os
fatos econômicos, sociais e políticos sãomutáveis, e mutáveis são também as leis

políticas", ao se referir a mudanças, após
as eleições.

Desforra
O Deputado Francelino Pereira afir-

mou que não considera a atual eleição
uma desforra da derrota sofrida por seu
Partido há dois anos. A respeito da vio-
lência em alguns Estados, com o empre-
go de tropas federais e da proibição de
passeatas, fez um apelo às lideranças de
ambos os Partidos, • a fim de que pro-curem evitar as manifestações de pas-sionalismo e violência, "que nada cons-
tróem".

Acrescentou que o que se deseja é
o aperfeiçoamento continuo da estrutura
política nacional, e deu como exemplo
o envio, depois de 15 de novembro, do
projeto de reforma do Poder Judiciário.

ALGUÉM PRECISA DEFENDER ESTA CIDADE.
Apoiado pelos senadores Amaral Peixoto
Roberto Saturnino Braga e Nelson Carneiro.

CLEMIR RAMOS
CARIOCA, 26 ANOS, ADVOGADO,
PROFESSOR DE ÜNGUAS,
CANDIDATO A VEREADOR PELO

DB Nf 2.138
pede seu voto de confiança em 15 de novembro.
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Um lugar ao sol, na Praia das Dunas:

CUSTA MENOS COMPRAR
PRONTO DO QUE

ALUGAR EM CABO FRIO!
Com menos de Cr$ 2 mil por mês
você compra hoje um sala e 2 quartos
com valorização garantida!

edifício
GENUS

Venha viver este verão
na Praia das Dunas, em Cabo Frio.
Num apartamento pronto para ocupar
e que você paga em prestações
seis vezes menores que o aluguel
que você pagaria, por mês,
na temporada!
E se você pensa em investimento,
lembre-se:
Cabo Frio é a cidade de veraneio
de maior valorização, no Brasil!

Edifício GENUS:
um prédio cercado de jardins,
com fachada de tijolos e concreto
aparente, esquadrias de alumínio
e vidro fume.
Playground e parqueamento privativo
Pertinho da Divertilândia
e do Hotel Acapulco.
Apartamentos dé sala e 2 quartos,
acarpetados e com papel de parede

Um bom banheiro completo,
cozinha com pia de aço inoxidável,
área de serviço - tudo forrado
com papel de parede aiuminizado.

Preços e condições excepcionais.
Veja, por exemplo:
Sinal: Cr$ 23.750
Escritura: Cr$ 35.625
Prestações mensais: Cr$ 1.981
60 meses para pagar
(sem comprovação de renda).

!2
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^nWk. Planejamento e Vendas

I CR SÉRGIO

CENTRO DE
CABO FRIO

Ml

Construção 8 Ineotporaçâo S'é

SYBETON
Empreendimentos Imobiliários
Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

INFORMAÇÕES E VENDAS NO LOCAL, DIARIAMENTE
DAS 9 ÀS 19 HORAS, INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS.
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BKRlÜfekRES
Todos os apartamentos têm varanda espaçosa, suíte, Isalasehall

social independente.
Barramaresfica na zona mais urbanizada da Barra, com todaa

infra-estrutura que você precisa para viver com conforto esegurança.
Nesse lugar com água, luz, transporte, gás e telefone, apartamentos
- deleSquartosestãodébruçadosparaapraia. Separados do mar

apehaspor unspoucos metros. Junto asuper-hipermercados,
agências bancárias e colégios.

•>j/«

2 e 3 quartos em frente à praia
Equipamentos e decoração das partes comuns incluídos no preço.

2 e3 quartos. Aqui existe espaço para a vida.
Muito espaço nas duas salas e varandas livres, de
até 10 m2. A suíte é um direito seu, mesmo nos
apartamentos de 2 quartos. E, éclaro, ohaii
social privativo é separado do hall de serviço. A
porta da garagem tem comando eletrônico para o
motorista abrir sem sair de dentro do carro. E
como a beleza da Barra não é para se esconder,
chegue a janela: em Barramares todos os
apartamentos são de frente. De frente para a vida
que você sempre quis viver.

Vídeo-cassete. Nunca mais você vai perder a
novela das 7. Mesmo se você chegar depois das 8.
Um circuito fechado transmitirá a cada moíador
a programação da TV gravada em vídeo-cassetç.
E, como não podiadeixar de ser, todos os -^sr
apartamentos serão entregues com tomadapâía
sinal deTVeFM. Podeparecer, mas não éFicção
científica: é Barramares. .;:cori

• Porte<ochère. Um antigo requinte europeu
está de volta: o porte-cochère. Os edifícios tiáp:
acesso coberto para automóveis até o hall nobre
da portaria, por entre jardins e espelhos d'ágl*à;

Piscinas/esportes. Para cada prédio existem
duas piscinas. Como tudo em Barramares, a" 'uu
sauna também vai ser entregue totalmenteiO
equipada; é só ligar e depois se refrescar debaixo-
da ducha; O salão de festas faz parte do clube x^i
privativo do seu prédio. E quando você forviver
em Barramares, os campos de esportes estaiâo:; -
completamenteprontòs: vôlei, basquete, futebol
de salão e baby-tênis. .-m> nh
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3 quartos
Entrada: CrS 41.880,00

30/60/90 dias: Cr$ 16.752,00
30 mensalidades de CrS 4.983,00

Prestações após as chaves: CrS 8.511,44
Preço p/m2 de área privativa

(inclusive duas vagas de garagem): Cr$ 6.063,24

- K

:oh:;Shopping-place. Tome o elevador e desça .
paraas compras. Nós criamos um shopping com
lavanderia, farmácia, drugstore, salão de chá,
íEirúmercado, cabeletó .

-ijQrjíércio requintado e selecionado pelo próprio
incorporador para servir você.
u$t Jardins. Barramares plantou margaridas,
dáliás, miosótis è muitas árvores em mais de 20
miljm2. Os prédios só ocupam 10% do terreno
todo^enquanto que nazona sul do Rio ataxa de
pícunação é de 70%. Aproveite a liberdade que é
sua.

Centro de manutenção e reparos. Nenhum
detalhe foi esquecido. Gadaedifício tem um
gerador exclusivo e o centro de manutenção e
reparos está semprepronto para pequenos
serviços de eletricista e bombeiro. Quando você•qijiser instalar uma tomada, ou fazer a limpeza,
do aquecedor, basta chamar.
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Financiamento: \rfendas:

O
Letra s.a.

cmi
CENTRO: Av. Rio Branco, 156 (Ed. Avenida Central) -
sobreloja 307, tels. 222-2688, 252-7537 e 224-8182 (PABX)IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 580 - sobreloja 220
tel. 287-2422 (PBX)
Corretor-responsávelrjosé Henrique de Albuquerque (Créci n.° 7)
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Projeto: Cláudio Fortes
Roberto Victor

Arquitetos

2 quartos '. •,
Entrada: CrS 31.160,00
30/60/90 dias: CrS 12.460,00
30 mensalidades de CrS 3.195,00
Prestação após as chaves: CrS 7.449,84
Preço p/m2 de área privativa
(inclusive vaga de garagem): CrS 6.568,30
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Lançamento 20 de novembro.
Reservas desde já -Av. Semambetiba, 3.300
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E a fusão ?

Informe JB
Dizia-se que a fusão da Guana-

bara com o Rio de Janeiro exigia um
plebiscito. Depois descobriu-se que não
exigia e ela foi feita por lei comple-
mentar.

Passados dois anos, verifica-se que
o Estado foi capas de suportar uma
campanha eleitoral sem que esse te-
ma, que alterou sua geografia políti-
ca, conseguisse sequer uma posição
prioritária.

* »
O MDB encontrou objetivos me-

lhores e só a alfinetada de passagem.
A Arena prefere discutir se há vida em
Marte a defender a fusão.

Resultado: o fundamental não é
discutido.

» » •
É provável que essa atitude seja

a mais recomendável do ponto-de-vis-
ta da tática política. Da mesma for-1
ma, parece certo que a fusão, da ma-

> neira como vem sendo conduzida, ten-
de a se tomar um corpo estranho na
história administrativa do Estado, co-
mo se tivesse sido idéia e obra de mar-
danos em rápida passagem pelo pia-
neta azul.

Tirando-se a população do deba-
te da principal mudança ocorrida na
gerência de seus impostos, pode-se ga-
nhar ou perder um pleito, mas, com
certeza, perde-se o que há de melhor
¦nele: o julgamento do voto.

« *
Em 1972, através dos mais áiver-

sos recursos, acreditou-se que o elei-
toraão não percebeu qual era a quês-
tão ¦política fundamental do pais. O
que aconteceu em 1974 foi o troco des-
se engano.

Aquilo que não for percebido ho-
je, o será em 1978. Com juros.

i

Legislação
O Diário Oficial do dia 4 de no-

vembro publica uma página inteira
com a Portaria 98 do diretor-geral do
Instituto Nacional de Pesos e Medi-
das. Tem oito artigos e sete parágra-
fos, além de um diagrama.

Regula as dimensões do papel hi-
giênico.

Incrível
Contrariando as mais lógicas pre-

visões, encontraram-se, ontem, no
Kremlin, o Sr Gianni Agnelli, da
Fiat, e o Primeiro-Ministro soviético
Alexei" Kossiguin. • .,

Ninguém sabe se discutiram ai-
guma operação conjunta das multi-
nacionais e do comunismo para der-,
rotar o Deputado José Bonifácio em
Barbacena na segunda-feira.

Carter, o prático
Jimmy Carter está aprendendo

espanhol através de um método que
demonstra a sua perseverança.

Todos os dias, mesmo naqueles
mais duros da campanha eleitoral, lê
a cada dia um tirecho da Bíblia. Nos
dias pares, em inglês. Nos impares,
em espanhol.

» •
"Com isso ele lê a Bíblia e pra-

òica o espanhol sem perder tempo",
explicam seus assessores.

Irritado
Ontem à noite havia poucos elei-

tores no ipaís mais irritados que o Sr
Juracy Magalhães. •

Acabava de saber de seu médico,
Hélio Fraga, que uma labirintite o
proibia de tomar avião e votar em
Salvador.

lha frase de um arenista, o Prefeito
Marcos Tamoyo, que disse: "Trans-

form»ram uma cUade rica num mu-
nicípio pobre". » * *

Agora sabe-se que o Prefeito está
encerrando seus discursos com uma
frase do MDB: "Vote em favor do
Rio".

Números do cais
As estatísticas do movimento de

outubro no porto de Santos revelam
que:

, * As importações de adubos con-
tinuam a crescer. Já entraram cer-
ca de 2,5 milhões de toneladas.

A importação de trigo bateu to- ¦
dos os recordes.As exportações estão abaixo das
estimativas. Só as pelotas de mine-
rios e os sucos cítrieos se comportam
bem.

Presidência
Enquanto os mecanismos da su-

cessão presidencial.continuam em re-
cesso civil, o Sr Magalhães Pinto, que
já tem uma Presidência, a do Sena-
do, assegura outra para não ficar sem I
nenhuma: a da Comissão de Econo-
mia. .

è

Ida e volta
Do Prefeito emedebista de Gua-

rapuava, no Paraná, Sr. Nilnaldo *
Krueger, explicando seu comporta-
mento durante a visita do Presidente
Geisel:

— Eu fiquei bem no canto do pa-
Ianque. Quando ele còmeçe-u a falar,
fui o primeiro a bater discretas pai-
mas, puxando o povo comigo. Mas
quando começou a falar em política,
dei um passo atrás, cruzei os 'braços,
fiz cara de enfezado e falei por mi-
miça.

• • •
Talvez em troca, antes mesmo do

discurso o carro do Prefeito foi colo-
cado no último lugar do cortejo pelo
Cerimonial. "Comendo o pó da estra-
da", como explicou.

O plano

Confusão
Sabe-se que o slogan central da

campanha do MDB no Rio é uma ve-

; . A direção da' Arena acha que
conseguiu cumprir um plano de 10
itens articulado logo depois que o
Deputado Francelino Pereira assumiu
a presidência do Partido.

»• •
Era o seguinte o plano; *.".:v

Crença no calendário eleitoral.
Afirmação da liderança do Partido.
Identificação Arena-Governo.
Vencer o derrotismo.
Vencer a idéia de um Partido em
crise.
'Criar uma estrutura sólida de di-
retórios.
Mobilizar plenamente as bases.
Manter as lideranças na Câmara e
Senado em ação permanente.
Manter os parlamentares em ação
junto às bases.
Criar uma imagem condizente com
a ação do Partido.

* ai

Se conseguiu superar os nove pri-
meiros mandamentos, ninguém sabe.
O último, com certzea.

Criatividade
Cabos eleitorais dos candidatos a

vereador no Rio descobriram um meio
infalível para penetrar nos mais ex-
olusivos redutos da cidade: os edifí-
cios de Avenida Vieira Souto.

Depois de diversas tentativas
frustradas por fiéis porteiros, .pas-
saram a fretar cidadãos fantasiados
com macacões de supermercados.

* •
Levam cestas de mercadorias e

passam despercebidos.
No fundo, está o material de pro-

paganda.

Lance-livre
. Ontem faltou água em Niterói. Os

carros-pipa pediam Cr$ 250 por cor-
rida. Segunda-feira tem eleição.

A partir do próximo ano o trigo
deixará de. ser subvencionado. O es-
tímulo será retirado em cinco etapas.

O Paraná obteve de um consórcio
de bancos norte-americanos um fi-
nanciamento de 50 milhões de dóla-
res para aplicação em rodovias esta-
duais.

Em três anos, Brasília ganhou 11
novos hotéis.

Embarcados pelo porto de Santos
60 mil sacos de arroz para o Senegal.

O Deputado Francelino Pereira,
presidente nacional da Arena, recer
beu, antes de seguir para Natal, o re-
latório do Almirante Heleno Nunes
sobre a situação do Partido no Esta-
do do Rio de Janeiro. A Arena espe-
ra obter maioria na Câmara de Ve-
readores de Niterói. Espera.

A produção de detergentes no pais,este ano, será superior a 200 mil to-
neladas. Representa um aumento de
15% sobre a produção do ano pas-sado.

O sindicato e as cooperativas de
pescadores de Santa Catarina vão di-
digir-se ao Ministro Alysson Paulinelli
pedindo a revogação da proibição da
pesca de sardinha no litoral daquele
Estado nos meses de janeiro e feve-
reiro. Argumentam que não têm co-
mo sobreviver com a paralisação de
suas atividades.

A primeira usina de álcool anidro
da Bahia será montada em Caravelas.
Vai produzir 300 mil litros por dia.

No Rio desde ontem o Ministro
Mário Henrique Simonsen. Fica até
segunda-feira. Votará em Ipanema.

A concessão de um aumento' de30% para o magistério municipal de-
terminado ontem pelo Prefeito Mar-
cos Tamoyo, quebrou a paridade desalários com o magistério estadual. E
quase quebra a Lei Eleitoral.

Na terça-feira o Ministro Dirceu
Nogueira assina protocolo para ins-
talação de duas novas fábricas de Io-
comotivas no país. Uma será a Vilares
e a outra a Emaq. As duas, juntamen-te com a GE, que já está operando,
vão produzir 2 mil 500 unidades porano, com índice de 90% de nacionali-
zação.

Doze grupos internacionais desis-
tiram de apresentar propostas para a
construção de estações terrestres parao satélite doméstico brasileiro.

As exportações de frangos conge-
lados para o Oriente Médio e África
alcançaram este ano 70 milhões' de
dólares.

Será instalada em São Paulo a se-
guinda usina para beneficiamento de
cobre. Terá capacidade para 100 mil
toneladas-ano. A primeira está ope-
rando na Bahia.
•_ Os aviões da Air France serão re-'
pintados. Ficarão iguais ao Concorde.

Começam este ano as obras de
construção do corredor de exportação
para o superporto do Rio Grande.
Em três anos de obras serão aplicados
um bilhão de cruzeiros.

A cidade paulista de São Bernardo
será integrada ainda este mês ao Pro-
jeto Cura do BNH. O anúncio será
feito logo após as eleições de segun-
da-feira.

A fragata Niterói será a primeiradas quatro encomendadas a estalei-
ros ingleses a ser incorporada à Ma-
rinha. A solenidade será realizada no
próximo dia 20.

O consumo de cerveja, este ano, no
pais, está sendo previsto para 24 li-
tros per capita.

adoráveis
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Aqueles
apartamentos

artos com varanda
aram ànovaLagoa.
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M Epitacio Pessoa, 3100
Weuapena
esperai.

Você vai viver em adoráveis
apartamentos, feitos sob medida para
a nova roupagem que a Lagoa vai
ganhando. Com a reurbanização,
saneamento, construção de
ancoradouros, áreas de lazer e jardins
em toda sua orla»

Dá para perceber o que isso
significa em termos de qualidade de
vida. Ou de valorização para o seu
investimento. Principalmente porque
não se encontra (e dificimente vão
tornar a aparecer) apartamentos de
2 ou 3. quartos, nas margens da lagoa.

Novo luxo Lagoa
A nova Lagoa vai ser florida,

jovem, alegre e esportiva.
O Edifício também.
Ele conserva a nobreza das

fachadas em mármore, com.
esquadrias de alumínio e vidros
fume. Mas acrescenta a isso a alegria
das varandas e jardineiras cheias de
flores e amplas áreas para recreação
e lazer.

Internamente, o máximo em
requinte. Salão com piso em
Parquet. Copa e cozinha com piso
cerâmico, paredes e armários
revestidos de f órmica è pia em aço
inox. Banheiros com piso em
mármore, louças em cor e azulejos
decorados até o teto.
Visite ainda hoje o empreendimento
e escolha o seu apartamento.de 2 ou
3 quartos com varanda.
Corretores no local diariamente até às
21 horas inclusive aos domingos.

MM Incorporação e Construção:

I ICH0ZIL

® 

Vendas:

PONTOPLANTA
Corretor resp.: SANTOS BAHDUR—creci 21

Av. Rio Branco, 109 - 2? andar.
Tels,: 231.1169,221.4748 e 224-4971.

associadas a ADEMI

Memorial de Incorporação registrado no 5?. Oficio de Registro de Imóveis, livro 8-D,
às tis. 76 sob o nf 474 (+6S de Incorp.) em 38/11/75.

Salão 3 quartos
(1 suite), 2 banheiros sociais, varandas,
copa-cozinha, dependências completas e

garagem.

.-GQ

.Preço a partir de Cr$ 1.680.000,00
Sinal: CrS 

'56.500,00

Escritura: CrS 84.750,00
Mensais (durante
aobra): CrS 9.040,00
Total até as chaves:. Cr$ 565.000,00
Mensais (após as
chaves): CrS 13,736,80
sem parcelas intermediárias.

186,16 m2 de área real
161,27 m2 de área equivalente
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COPA
COZINHA ÁREA

Q.EMP.

QUARTO

j VARANDA [ 
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QUARTO

SUITE

VARANDA |- !
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Salão 2 quartos
(1 suite), 2 banheiros sociais, varandas,

copa-cozinha, dependências completas e
garagem.

Preço a partir de... CrS 1.160.000,00
•Sinal:  CrS 35.000,00
Escritura:  CrS 52.500,00
Mensais (durante
aobra)  CrS 5.600,00
Total até as chaves: CrS 350.000,00
Mensais (após as
chaves):  CrS 9.979,20
sem parcelas intermediárias.

145,31 m2 de área real.
123,88 m- de área equivalente.

~
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' I, -I

1 QQ - p
• ÁREA

COPA-COZINHA

© - O
c^J""—"' SUITE
QUARTO mKmJr0

VARANDA I VARANDA |

Ifjtr



JORNAL DO BRASIL D Sábado, 13/11/76 D 1? Caderno POLÍTICA E GOVERNO - 7

Arena não conquistou votos

fi
emininos como pediu Geisel
Nos três meses de campanha

para as eleições municipais, a Are-
na não deu sinal de atender ao
apelo do Presidente Ernesto Geisel
para que buscasse a mobilização do
eleitorado feminino. Certos direto-
rios£regionàis do Partido não pare-
cem.sequer ter compreendido a re-
corifendação: confundem a conquls-
ta^d'voto das mulheres com o lan-
çamento de candidatas.

As vezes, as duas coisas se con-
fundem:

— As mulheres adoram saber
que uma mulher é candlôTáta —
atesta D Cleusa Magalhães, que
disputa uma vaga na Câmara de
Vereadores de Santa Teresa, no Es-
pírjto Santo. Elas adoram saber que
alguém de seu sexo conseguira
ocupar uma posição política na co-
múnidade e por isso se transíor*
mam em meus cabos eleitorais.

i Em muitos casos, a relação en-
fcrf-o voto íemtoifop e as cândida-
turás femininas não é assim tSo
clara. Pelo menos, é o que se pre-
ocflpa em afirmar, em Goiás, n
paulista D Neuza Pereira, cândida-
ta*i vereadora em Goiânia:

;3S— Sou mulher, mas não sou íe*
mtoista. Sou política como um ho-
mêíh qualquer e acho que a mu-
Ih»!1 pode, também na política, par»
ticl^ar eàn igualdade de condições.
P«& isso, não disputo especifica-
m|Ite o voto da mulher. Disputo
osf*votos que estarão em jogo no
próximo dia 1% como os estarão
disputando os candidatos homens.*; E até mesmo o contrário — si-
t#ções em que candidaturas femi-
ninas se apresentam sobretu-
d(Ç ao eleitorado masculino —
pode ser mais verdadeiro. Há,
em São Paulo, a candidata a
vereadora Maria Lúcia Amaral,
esg-manequlm profissional, que
cctacorre . pelo MDB à Câmara
Mtmicipal na Capital. Em seus co-
miSos, ela fala a platéias compôs-
tawpredominantemente de homens.

I Estereótipo
| Entre os mitos criados sobre o

vij|to das mulheres na política bra-
sijeira, um dos mais recentes e am-
pjjamentè difundidos é "o que atri-
bui. ao público feminino uma gran-
dé, participação na vitória do Se-
nador Orestes Quéscia, pelo MDB,
eijji; 1974. Ele é jovem, grande parte
ds eua campanha cuidou de ressal-
t^ra sua condição de solteiro e em
torno de seus comícios costumavam
aóárecer grandes grupos femininos.
Essa versão sobre o comportamen-
to* to eleitorado feminino foi, apa-
reníemente, confirmada pelo resul-
tíáp final da votação.

1 .Mas a desmenti-la, categórica-
dei-te, existe uma pesquisa apli-
cada em São Paulo, na época, pelo
pifpíessor Bolívar Lamounier. Escre-
váii ele:

f «'— Nossos dados indicam, ao
contrário do que sugeriam os este-
reotipos da campanha, que o can-
didàto do MDB ao Senado não
exerceu atração especial sobre o
eleitorado feminino..A porcentagem
de homens que declarou preferência
pori Quércia é na realidade ligeira-
irienite-superior à de mulheres: 75%
e 69% respectivamente. Pergunta-
dos" sobre sua preferência entre os
Partidos, homens e mulheres mani-
festaram-se pelo MDB na mesma
proporção: 74%.

;; Hipóteses variadas
l , Como raros diretórios, tanto

dà .Arena como do MDB, se pre-
odiiparam em realizar pesquisas
sopre a opinião do eleitorado fe-
minino e a tendência de seu com-
pôrtamento eleitoral, os políticos
bnasilelros costumam apresentar as
hihóteses mais variadas sobre a
questão.i'— Voto não tem sexo — afirma
o jsecretário-geral do MDB baiano,
Sn Francisco Bastos. No entanto, a
mpnos de 60 quilômetros de Salva-
d^r, onde o Sr Bastos é candidato
a vereador, a Oposição lançou uma
candidata em Santo Amaro da Pu-
rificação, no Recôncavo Baiano,
quje- o desmente. Tudo, na campa-
nha da Sra Dulcenor Pacheco, so-
brjnha do ex-Governador, é fun-
dadpr e primeiro-presidente do
MDB da Bahia, Regis Pacheco,
realça a sua condição de cândida-
ta» r

! ;Nos comícios, ela é apresenta--
dai sempre como "Rouxinol do MDB
Saãrtamarense" e fala uma lin-
giiagem dirigida especificamente às
dohas-de-casa. Seus discursos são
a 'respeito do alto preço dos pro-
dutós nas feiras e mercados, as di-
fiouldades da educação para as
crianças e a questão dos baixos sa-
lárips recebidos pelo marido.

I No Paraná, o presidente da
Arena, Sr Afonso Camargo Neto,
está convencido da "inutilidade de
ui|i'trabalho do Partido exploran-
da especificamente a área do voto
fejriinino", pois "ele acompanha a
tendência do voto masculino". No
erftanto, o Governador do Estado,
Jamie Canet Júnior, nas concen-
trações da Arena, mostrou o con-
tr^újio. Nas semanas finais da cam-
pánha, ele passou a insistir em
discursos que repetem, pratica-
mente, o mesmo modelo:
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Dulcenor Pacheco procura votos junto às donas-de-casa
— Foi a mulher brasileira que

em março de 1964 saiu às ruas de
terço na mão para pedir a prote-
ção de Deus contra a anarquia —
dizia ele.

Às mulheres, pedia então com-
preensão para os problemas do
custo de vida, "que estão sacrifi-
cando a todos" e não "serão re-
solvidos pela demagogia.

Atenta
Para o secretário-geral da Are-

na fluminense, Deputado Wilmar
Pallis, a "mulher é muito mais aten-
ta do que o homem, gosta mais de
valorizar seu voto; ela não vota de
qualquer jeito, procura estudar bem
as mensagens dos candidatos e sèu
voto é independente do voto dos
maridos". Apesar de todas essas
convicções, a Arena ainda não or-
ganizou no Rio seu Departamento
Feminino. "Trataremos disso no
ano que vem", comunica o Depu-
tado.

Onde esses departamentos ío-
ram criados pelos Partidos, seus
efeitos, mesmo se ainda não pude-
ram se fazer sentir sobre as elei-
ções, já influíram ao menos sobre
a política local. E' o caso de Minas
Gerais, onde Angela Maria de Oli-
veira, candidata a vereadora, que
baseou sua campanha na distribui-
ção de um livro seu, editado recen-
temente, — O 5? Estado da Mu-
lher, sobre os problemas da mu-
lher abandonada pelo marido, sem
situação civil definida — tem apre-
sentado aos Poderes Públicos todo
o tipo de reivindicação favorável à
opinião feminina. Ao Governador
Aureliano Chaves, ela levou o pro-
jeto para a criação de uma Secre-
taria de Assuntos Femininos, cuja
cópia foi encaminhada ao Presi-
dente Geisel. Da Prefeitura de Be-
Io Horizonte, conseguiu a promessa
de criação de uma creche num
bairro da Capital.

Em Manaus, o investimento
feito pela Arena na criação do De-
partamento Feminino não rendeu
os resultados que se esperavam.
Num encontro especial para mu-
lheres, em que o Partido levou de
Brasília para Manaus as Depü-
tadas Lígia Lessa Bastos e Sandra
Cavalcanti, como conferencistas de
um encontro estadual da mu-
lher arenista. No encerramento do
programa, o auditório encaminhou
ao Governo federal o pedido de que
se adotasse no país a aposentado-
ria aos 25 anos para a mulher. O
caso acabou transferido para a
campanha do MDB: um parlamen-
tar da Oposição já havia apresen-
tado projeto nesse sentido e a Are-
na, através de sua bancada fede-
ral, reprovado.

Métodos diversos
Em campanha, as candidatas

da Arena e do MDB adotam os
mais diferentes métodos para con-
quista do eleitorado e nem sempre
se dirigem a um público feminino.
Há candidaturasNtipicamente femi-
ninas, como a da arenista Ivone
Borges Vaz Botelho, em Belo Hori-
rizonte, que chegou à política atra-
vés de uma coluna semanal num
jornal mineiro, chamada Seu Lar
e Você. Ela procura votos das do-
nas-de-casa.

Em Salvador,, também arenis-
ta, a Sra Lúcia di Sanctis ataca
um tema que em geral é visto co-
mo o mais eficiente junto ao pú-
blico feminino — o custo de vidr
— mas o faz em sentido contrarie
ao que geralmente se acredita qu'
sensibilize o eleitorado: é a favoi
dos aumentos. Ela conta que, nun
subúrbio de Salvador, manteve con
o dono de uma quitanda o seguin-
te diálogo:

O senhor votará na Arenr
ou no MDB?

No MDB.
Mas no MDB? O senhor sa-

bia que o MDB combate a cares-
tia. Como negociante o senhor não
pode votar no MDB. Por quanto o
senhor compra a cerveja?

Por Cr$ 3,60.
E vende por quanto?Por Cr$ 5,00.
Pois vote na Arena que eu

garanto que o senhor vai vender
cerveja a Cr$ 7,00.

Não se pode dizer que essa se-
ja uma tática eleitoral capaz de
trazer muitos votos à Arena. Mas
o voto do quitandeiro a candidata
assegura que conquistou.

A bela e a fera
A presença de mulheres na

campanha do Piauí serviu, no Mu-
nicípio de Monsenhor Gil, para
criar uma chapa singular: a Bela
e a Fera. A bela é a ex-miss Piauí
Vera Batista, que se filiou à Arena
a pedido do marido, o ex-Prefeito
do Município e hoje diretor, em Te-
resina, na Empresa Piauiense de
Turismo, Sr João Antônio Batista.
Ele afirma que não tinha mais
tempo "para conciliar as ativida-
des particulares com a política mas
não queria perder os vínculos com
o Município", lançou, por isso, a
mulher. Ela ajuda, como cândida-
ta a vice-prefeLta, a eleição da
fera, o candidato a prefeito.

Mas, D Vera Batista não faz
campanha em Monsenhor Gil. Ela
participa dos comícios da Arena
em Teresina, ao lado de D Elvira
Reulino, candidata a vereadora- e
cronista social, que fundou o De-
partamento Feminino do Piauí.
Mas os eleitores piauienses ainda
não se acostumaram à presença
das mulheres nos palanques. Am-
bas, num comício recente no Bair-
ro de Mafuá, tiveram de enfrentar
a reivindicação particular do pú-
blico masculino: todos pediam
para ser "massagista da Arena fe-
minina".

A presença das mulheres na
política piauiense, como em todo o
Brasil, cresce apesar dessas dificul-
dades. Como afirma a dentista Lu-
zia Brito, recém-filiada à Arena em
Teresina, "nós entramos para o
Partido porque agora é chie".

No Rio Grande do Sul, onde o
presidente do MDB orientou os di-
retórios municipais para que todas
as chapas do Partido apresentas-
sem pelo menos uma candidata,
elas somam mais de 300 nestas
eleições, só na Oposição. Na Arena,
existem outras 140. É o Estado em
que os dois Partidos organizaram
melhor seus departamentos femi-
ninos e cuidaram de expandi-los
pelo interior.

Da» tucuriais • correspondentei

Os candidatos no Rio
Arena MDB

2 201 Paulo Lima
2 202 Carlos Villela
2 203 Ivo da Silva
2 204 João de Lima Pádua
2 205 Heitor Gomes
2 206 Carlos de Brito
2 207 Ibituruba Barbariz
2 208 Jorge Macedo
2 209 Agathyrno Gomes
2 210 Sydnei Rumbelspsrgcr
2 211 João Xavier
2 212 Carlos Nuzman
2 213 Azevedo Lima
2 214 Dario Quintaneira
2 215 Miguel Santos
2 216 Constantino Robert!
2 217 Fleming Furtado
2 218 Dirlandi Brum
2 21» Aralton Lima
2 220 Georvan Ribeiro
2 221 Daniel Coelho de Lima
2 222 Agostinho Amaro
2 223 Rigueirs de Brito
2 224 Paulo Caringi
2 225 Wilson Pereira
2 226 Maurício Buscado
2 227 Jeremias de Mattos
2 228 José Maria Mello
2 229 Osman Fernandes
2 230 Alonso Fernandes

2 231 Artur Bravo
2 232 Leda Puell de Aguiar
2 233 Paulo Areai Filho
2 234 Joel José
2 235 Renato Meira
2 236 Jacob Gofman
2 237 Francisco Maurício
2 238 Nilo Mattos
2 23? Joel Carneiro
2 240 Fernando Bandeira
2 241 Euripedes C. de Meneses
2 242 Américo Camargo
2 243 Antônio Barcellos
2 244 Justino Corrêa
2 245 Matias de Albuquerque
2 246 Moralinda Guilhon
2 247 Baltazar Salgado
2 248 Wilson Leite Passos
2 249 José Ramos
2 250 Ivan Durante
2 251 José Aliverti
2 252 Hypólito Cid
2 253 Derly Corrêa
2 254 Joaquim Morais
2 255 Herculano Carneiro
2 256 Moacyr Bastos
2 257 Apperides Pinto
2 258 José Maria de Azevedo
2 259 Daisy Lucidi
2 260 Jorge Corrêa
2 261 João da Silva

2 101 Paulo Maia
2 102 Murilo Maldonado
2 103 Francisco Xavier
2 104 João José Fontela
2 105 Nvrto Sieira
2 106 Gelson Sampaio
2 107 Mesquita Bráulio
2 108 Hugo da Silveira
2 109 Ivannoeh Rosas
2 110 José Lima Pinto
2 111 José Luiz Attianesi
2 112 Jonas Rodrigues
2 113 Uldo Freitas
2 114 David Horacz
2 115 Renan Frota Aguiar
2 116 José Carlos Couto
2 117 Zilandyr Pardal
2 118 Antônio Carlos Carvalho
2 119 Carlos de Carvalho
2 120 João Victor
2 121 Ubaldo de Oliveira
2 122 Laphaol Lisboa
2 123 José Meneses
2 124 Diofrildo Trotta
2 125 Edgard de Carvalho Jr.
2 126 Itagoré Barreto
2 127 Armindo de Freitas
2 128 Almir Pimenta
2 129 José Freiat
2 130 Dirceu Amaro
2 131 Laércio da Fonseca

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Alberto Abissaman
Euclides Martins
Joffre Cruz
Romualdo Carrasco
Zanoni Klim
Bambina Bucci
Clemir Ramos
Max Sztajn
Manoel Fonseca
Milton 'Paulo Nemy
Samyr Badouy
Luiz Carlos Santos
Gilberto dos Santas
Álvaro Faro
Jorge Miguel Felippe
João Prates z
Hélio Fernandes Filho
Mendes de Brito

. Sílvio Moraes
Glady Soares
Marcolino Costa
Luiz Jackson
Paulo César de Almeida
Tobias Luiz
João de Deus Barbosa
Celso Nascimento Filho
Indaleto Moraes
Álvaro Umberto
João Vaz
Marcos Halfim
João dos Santos
Mário Perrorta
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CURSO DE
ENGENHARIA
ECONÔMICA

Objrtivo: Desenvolver e sistematizar a metodologia de Análise Fi*
nanceira no planejamento e elaboração de Projetos.

Tópicos: — Contabilidade Gerencial
• — Análise de Balanço

Matemática Financeira
Análise de Projetos Industriais

Duraçíot 16 de novembro a 21 de dezembro com aulas de 2a. ¦
5a. feira no horário de 18:00 hs 20:00 hs.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CCE/PUC/RJ
RUA MARQUÊS OE SAO VICENTE. 209 - CASA 15

TEL.: 274-9922 - RAMAL 335
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SINDICATO DOS HOTÉIS E
SIMILARES DO MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO

AVISO AOS ASSOCIADOS
PROIBIÇÃO DE VENDA DE

BEBIDAS ALCOÓLICAS
DURANTE AS ELEIÇÕES

Chamamos a atenção dos Srs. Associados para a Resolução
n.° 0128 do Sr. Secretário de Segurança Pública do Rio de Ja-
neiro, datada de 11 de novembro corrente e publicada no "Diário
Oficial" estadual desta data, cujos artigos 1.° « 3.° transcrevemos
abaixo:

"Art. 1.° — Fica terminantemente proibida » venda de bebi-
das alcoólicas no período compreendido entro 18 (dezoito) horas
do dia 14 de novembro de 1976 e 6 (seis) horas do dia 16 de
novembro de 1976.

Art. 2."
Art. 3.° — Os serviços de ronda de vigilância e as Rádio-Pa-

trulhas deverão ser intensificados, competindo-lhes também zelar
pela obediência do disposto no Art. 1.° desta Resolução".

A Diretoria do Sindicato, no propósito de colaborar com as
autoridades, solicita aos Srs. Associados o estrito cumprimento do
disposto na Resolução acima, lembrando que a proibição também
•a aplica a venda de bebidas mesmo acompanhadas de refeições.

Rio1 de Janeiro, 12 de novembro de 1976,

A DIRETORIA.

Para Vereador

NILO
GOMES DE
MATTOS

Arena n.° 2238
Estudou no Externato São José,

dos Irmãos Maristas. Ê ENGE-
NHEIRO pela Escola de Minas
de Ouro Preto. É Atuário pela
Faculdade de Ciências Econômi-
cas e Atuariais Amaro Cavalcanti,
hoje integrante da UERJ. Fez cur-
sos de Mecânica de Solos, em
Lisboa, Poupança e Empréstimo,
na Universidade do Texas e de
Controle de Projeto Habitacional
na Fundação Getúlio Vargas.

Ocupou ti cargo de Diretor
no Departamento de Edificações
na Suteg, na Coderj, e na Cohab.
No Detran, foi Diretor de Admi-
nistração e Finanças e no BNH
foi Sub-Gerente da COE.

Exerce as funções de profes-
sor universitário, de Diretor do
Lions Club do Grajaú, de Con-
selheiro do Clube de Engenharia
e de Presidente da Sociedade
dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos do Estado do Rio
de Janeiro.

I

DO RIO PARA
UBERABA E UBERLÂNDIA I
AVIÕES BANDEIRANTES
—_ DA VOTEC

SAÍDAS: 2as., 4as., 6as., e Domingos às 06:30 horas do
Aeroporto Santos Dumont.

TELS.: 222-1661 - 242-2896 - 242-3355.

OUTRAS CIDADES SERVIDAS: Brasília, Porto Nacional,
Carolina, Imperatriz, Marabá, Tucuruí, Santa Isabel,
Santa Teresinha, Campo Alegre, Conceição do Ara-

guaia e Belém.

Procure o seu Agente de Viagens ou a Votec.

Jornal do Brasil
quentinho.
Com itma assinatura do Jornal

do Brasil yocê recebe era casa as
,_; notícias saindo do forno.
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Arcebispo que conversou
com Geisel sobre violência
policial diz que nada mudou

Belo Horizonte — O Arcebispo de Juiz de Fora.
Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, que recen-
temente conversou com o Presidente Geisel sobre
violência policial, disse ontem em Belo Horizonte que
a, "situação continua a mesma, embora tenha re-
sebido até um telefonema do Ministro da Justiça".
0 Sr Armando Falcão ratificou-lhe o clima de en-
tendimento entre a Igreja e o Estado, "declarando
abertas as portas para quaisquer solicitações ou
providências".

Dom Geraldo Penido, que participa da assem-
oléia-geral da Regional Leste II da CNBB, afirmou
jue "se a Igreja não opina politicamente, porque
não pode fazê-lo, tem pelo menos a obrigação de
aão ser omissa quando vê uma parcela da huma-
nidade marginalizada". Ele acha que o desafio vi-
vido pela Igreja no país "está intimamente relacio-
nado com o homem integral", pois "o Evangelho
não busca apenas a salvação espiritual".

Porto AUgra

FALTA DE CLAREZA

Explicou o Padre que,
quando aborda problemas
nacionais, "não tenho a, In-
tenção de provocar pessoas,
pretendo apenas a re-
flexão." E lembrou que a
onda de violência, agravada,
com a situação de injustiça
social, é "o melhor caminho
para a penetração do comu-
nismo. As autoridades pare-
cem não perceber o quadro
com clareza suficiente. Sou
sincero em dizer isso porque
pessoa alguma, em Juiz de,
Fora, tem força moral para
se pronunciar sobre tais fa-
tores. Já que ninguém lá
prega contra o comunismo
como eu."

Dom Geraldo Penido de-
clarou-se disposto a crer
num melhor relacionamento
entre a Igreja e o Estado,"dado o caráter sincero do
Presidente Geisel." Esse en-
•tendimento, ele acha, deve
ser urgente, possível e ne-

cessário. "De maneira algu-
ma julgo o Presidente fe-
chado ao diálogo. Se ei* íoi
aberto comigo por que não
o será também com os ou-
•tros, igualmente sinceros?"

Lembrou o prelado que,
ao assumir o Governo havia
muita esperança de que o
Presidente Geisel pudesse
manter aquecido o clima de
entendimento entre Igreja
e Estado, "embora não pos-
sa dizer que o Presidente
Mediei não o quisesse tam-
bém."

— Meus contatos com os
Presidentes sempre foram
protocolares, disse ele, afir-
mando mais adiante que
durante seu mandato como
segundo vice-presidente da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil encontrou-
se com o Presidente Castelo
Branco também de forma
protocolar, "no período ime-
diatamente posterior à Re-
volução."

D Avelar vê distorção
do processo eleitoral

Salvador —"Não creio que
as próximas eleições sejam,
rigorosamente falando, um
plebiscito. Primeiro, porque
não foram convocadas para
tal fim; segundo, porque há
resultados que nascem de
fatores emocionais, enquan-
to outros se explicam pela
força das influências de po-
der e pelos hábitos de pa-
ternalismo instalados na
história do processo eleito-
ral brasileiro. Esses fatores
costumam distorcer a conts-
ciência do processo.

A afirmação foi feita on-
tem pelo Arcebispo de Sal-
vador e Primaz do Brasil,
Cardel Avelar Brandão, pa-
ra quem "no complexo qua-
dro político e econômico em
que nos encontramos, den-
tro do ainda mais complexo
contexto internacional, é di-
licil dizer-se qual o papel
das próximas eleições como
divisor de águas da opinião
nacional".

DESPREPARO

Dom Avelar acredita que"bons candidatos podem-se
encontrar tanto na Arena
como no MDB, partidos uni-
cos de nossa realidade poli-
tica. Infelizmente, há em
inúmeros casos, pessoas que
não apresentam as mini-

mas condições de esperança
quanto à capacidade de
comprometer-se com a coisa
pública realmente. Sente-se
a falta de preparação de
muitos para o desempenho
de sua tarefa, seja na Ca-
mara, seja nas prefeituras.
E esse despreparo produa
conseqüências desastrosas".

Para Dom Avelar, "as pró-
ximas eleições serão tam-
bém indicativas de tendên-
cias. Observa-se que os dois
Partidos se entregaram a
luta, embora, desta vez, sem
o concurso de meios de co-
municação".

— Seja como for, as pró-
ximas eleições devem ser
objeto de cuidadoso exame
quanto as causas determi-
nantes de seu resultado e
quanto ao efeitos que pos-
sam produzir. O que vai
acontecer depois das
eleições,-não sabemos dizer.
Mas, das análises a serem
elaboradas, muito material
de valor poderá surgir para
a reflexão do comum dos
brasileiros, entre os quais
nos colocamos, O que dese-
jamos é que o Brasil seja o
vitorioso nas próximas elei-
ções, levando às prefeituras
e às câmaras de vereadores
pessoas dignas e capazes da
confiança do povo brasi-
leiro".

Pernambuco tem final de
campanha movimentado
nas cidades do interior

Recife —- O final da campanha eleitoral no Es-
tado foi mais movimentado no interior. O Governa-
dor Moura Cavalcanti participou de dois comidos.
Às 19h em Vitória de Santo Antão e as 22h em Ca-
ruaru, duas cidades onde a disputa com o MDB e
mais acirrada. O presidente do Diretório Regional
do MDB, Deputado federal Jarbas Vasconcelos, di-
rigiu-se à sua cidade natal, Nazaré da Mata.

As 20h, o Senador Marcos Freire comandou
grande passeata em Olinda, visando a reforçar a
candidatura do professor Germano Coelho, que per-
dia terreno para os candidatos arenistas. O Senador,
que denunciou abuso de poder do Prefeito Aredo So-
dré, promoveu a publicação de nota oficial do Di-
retório olindense do Partido onde diz que "o MDB
não aceita provocações; a festa da Arena acabou
em Olinda".
CALMA EM EXU

O delegado especial Jor-
ge Luís de Moura, des-
tacado para Exu, no ser-
tão pernambucano, para
apurar violências na cam-
panha eleitoral naquele
município, onde quarta-fei-
ra foi assassinado um cabo
eleitoral do candidato a
prefeito da Arena-2, infor-
mou ontem à Secretaria de
Segurança Pública que a si-
tuação esteve tranqüila du-
rante todo o dia de ontem,
sem novos incidentes entre
as facções lideradas pelas
famílias Sampaio e Alencar.

Não há previsão de novo
reforço policial para Exu,

além dos 50 homens espe-
cialmente destacados, mas
a Secretaria está preparada
para controlar a situação
"não apenas nesse munici-
pio como em qualquer outro
ponto do Estado", segundo
o delegado de polícia do In-
terior, Sr Lamartine Cor-
reia de Barros.

SÓ MDB
Aracaju — No último dia

da campanha eleitoral, so-
mente o MDB realizou uma
passeata. A Arena, como
não realizou nenhuma ima-
nifestação pública em Ara-
caju, também, nada progra-
mou para encerrar sua
campanha.

Para Vereador
DIOFRILD0 TROTTA

MDB 2.124

Brossarâ diz que resposta à invasão do Diretório do MDB pela Polícia será conhecida dia 15

Senador afirma que há crise
econômica e culpa o Governo

Porto Alegre — O Senador Pau.
Io Brossard (MDB-RS) disse, no
comício de encerramento da Opo-
sição na Capital, haver "um para-
lelismo entre a anomalia institu-
cional, o arbítrio sem limites e
a política econômica que reduziu o
país a uma crise, vista com preo-
cupação por revistas e autoridades
estrangeiras, por ser o Brasil um
dos cinco países mais endividados
do mundo."

Em discurso na Assembléia
Legislativa, o Senador criticou a in-
vasão, na manhã de ontem, do Di-
retório municipal do MDB pela Po-
licia Federal e afirmou que a me-
lhor resposta será dada pelo voto
no dia 15. "Ê a melhor resposta a
esses atrevidos, arbitrários, que
praticam atos ilegais, abusivos,
criminosos, e que abusam da for-
ça, mantida pelo trabalho e pelos
impostos pagos pelo povo."

Crise
No plenário da Assembléia, o

Senador criticou, inicialmente, "os
benefícios dessa maravilhosa Lei
Falcão, que impede que a Oposição
fale ao povo. Dizem que é um pro-

gresso na legislação eleitoral: as-
sim, então, vamos, de progresso em
progresso, retroagindo sempre. Com
esses expedientes, o Governo esta-
beleceu uma cortina de ferro, que
silenciou a Oposição. Mas, apesar
desta lei-rolha, desta lei-mordaça,
os sinais que noto e vejo em todo o
país é a ânsia de todos por ouvir
a voz dos que falam, como nós, e
não dos que só concordam".

"Somos a voz da esperança do
povo brasileiro", disse o Sr Paulo
Brossard, que, durante o comício,
lançou a candidatura do Deputado
Pedro Simon a Governador do Rio
Grande do Sul em 1978. Observou
que "talvez o Governo ainda não
tenha percebido que a eleição, den-
tro de dois anos, se fará no Rio
Grande do Sul e não em Brasília".
Para o Senador oposicionista, as
eleições municipais deste ano pre-
tendem "a normalização do pais,
que não pode continuar dividido
em duas categorias: a dos vence-
dores e dos vencidos. E' preciso
que o país volte a ser de todos os
seus filhos, todos com os mesmos
deveres, mas também com os mes-
mos direitos".

A atual política econômica, na

opinião do Senador gaúcho, 
"con-

seguiu este resultado milagroso: a
queixa e a lamúria são tanto do
trabalhador mais humilde, como
do empresário nacional, que so-
irem todo o peso, toda a iniquida-
de desta política econômica, cha-
mada pomposamente de modelo
econômico brasileiro. O milagre
brasileiro, de tão milagroso, nin-
guém viu até hoje. E depois do ml-
lagre, veio a crise econômica".

Depois de reiterar criticas a
panfletos distribuídos na cidade,
que adulteram o número dos can-
didatos emedebistas para confun-
dir os eleitores, o Senador Paulo
Brossard disse: "Se pudesse fazer
um pedido, seria de que nenhum
voto fosse extraviado, anulado.
Vamos responder pelo voto a tudo
o que nos tem feito, como ocorreu
hoje (ontem), com a invasão pela
policia do Diretório do MDB. O
Brasil continua a olhar o Rio
Grande do Sul como a esperança
do país, porque sabe que aqui o
MDB é majoritário e as energias
cívicas não se esgotaram, ao con-
trário, cada vez se reforçam mais".
O Senador Paulo Brossard se reti-
rou da Assembléia para encerrar o
comício do MDB em Caxias do Sul.

Simon confia na vitória da Oposição
Caxias do Sul — "Esta é a elei-

ção mais difícil na história de Ca-
xias. Nunca, tantas forças se reu-
ntram num lado contra o outro, e
mesmo assim, vamos derrotá-los,
porque o povo está do nosso lado.
Não aprenderam a respeitar o
povo, dizem que o povo não tem
capacidade para escolher seu Go-
vernador, e agora querem o voto
para prefeito. Não vão levar."

A declaração é do presidente
do MDB gaúcho, Deputado Pedro
Simon, no comício de encerramento
do MDB em Caxias do Sul. O Depu-
tado chegou ao Salão dos Capuchi-
nhos no Bairro São Pelegrino às
9hl2m e foi levado nos braços por
um grupo de correligionários até
um palanque, onde o aguardavam
os dirigentes oposicionistas. O can-
didato a vice-prefeito, Sr Mansue-
to Serafini Filho, chegou 15 minu-
tos depois.

Chave
Antes de começar o discurso, o

Deputado Pedro Simon recebeu de

um operário uma chave de bronze
"para entrar pela porta da frente
no Palácio Piratini". O Deputado
disse, então, que aquela era a res-
posta 

"às elites que pensam que
podem substituir a vontade popu-
lar, aos homens que imaginam es-
tar acima desta vontade. Vamos
ganhar pelo ideal, quem quiser em-
pregos ou favores não tem lugar
aqui".

O presidente oposicionista re-
ferlu-se à disparidade entre as
campanhas do seu Partido e da
Arena, e afirmou: "O MDB não está
prometendo o céu, nem casamento
para moças solteiras, nem prome-
te trazer a Capital do Brasil para
Caxias, nas vésperas das eleições."

Advertiu os eleitores para que
estejam prevenidos, porque nas úl-
timas horas "parece que vão lan-
çar calúnias e acusações, como já
circula uma charge de Pedro Simon
desfilando numa passarela; cada
um dá o que tem, usa as armas
que tem". Enquanto o Deputado
gaúcho falava, a platéia gritava"um, dois, três, Arena é freguês".

O MDB ganhou da Arena em
Caxias do Sul, na localização dos
comícios de encerramento que se-
rão realizados hoje à noite: por ter
sido previdente, e reservado há um
mês o Salão dos Capuchinhos, a
Oposição poderá receber 5 mil pes-
soas. A Arena terá de se contentar
com a sala do Cine Imperial, onde
cabem apenas 600 pessoas sentadas.

O MDB distribuiu ontem, pela
cidade, milhares de exemplares de
um livreto de oito páginas, em cuja
capa aparece foto da estrada es-
buracada de acesso ao parque da
Festa Nacional da Uva, com o ti-
tulo O Retrato de Uma Má Aâmi-
nistração.

A publicação relaciona a pia-
taforma de administração do can-
didato do MDB, compara as rea-
lizações da Prefeitura caxiense
quando era oposicionista em relação
à atual, que é da Arena e, na con-
tracapa, analisa a relação salário-
custo de vida, com uma charge em
que a inflação é representada por
um carro Fórmula-1, enquanto um
operário empurra um calhambeque.

Deputada acha que política è carnaval
Porto Alegre — "A política não

é uma coisa feia, nem triste, é ale-
gria, uni carnaval de civismo". Cem
estas palavras a presidente em
exercício da Arena Metropolitana,
Deputada Derci Furtado, definiu a
euforia das 1 mil 500 pessoas que
superlotavam o Cine-Teatro Pre-
sidente ( 1 mil 60 lugares) para
assistirem, ontem à noite, o último
comício do seu Partido.

Nem os 61 candidatos à Ca-
mara de Porto Alegre nem o Mi-
nistro do Trabalho Arnaldo Prieto
e demais autoridades ali presentes
esperavam "um entusiasmo tão
grande e principalmente da parte
dos jovens" — comentou o Prefei-
to Guilherme Sócias Villela.

Marcado para às 20h, o comi-
cio só começou uma hora mais
tarde, já que as charangas e tor-
cidas organizadas preferiram en-
saiar um pequeno carnaval ao som
de Este é um país que vai pra fren-
te no saguão do cinema, enquanto
os cabos eleitorais distribuíam dis-
tlntivos, bandeirinhas, cartazes e
faixas de seus candidatos. À frente
do cinema, a avenida foi interdi-
tada e uma chuva de propagandas
era provocada pelos cabos eleito-
rais. No letreiro do cinema o slo-
gan: Arena é o povo sempre, e nas
paredes do prédio, cartazes com a
foto do Presidente Ernesto Geisel e
a legenda vote na Arena.

Na medida em que apresenta-
va os candidatos, para quem eram

concedidos apenas dois minutos, a
dirigente do Diretório Metropolita-
no, Deputada Derci Furtado, soli-
citava respeito com todos, para que
nenhum fosse prejudicado pela fal-
ta de incentivo. Alguns candidatos
se apresentaram inclusive devida-
mente caracterizados conforme o
lema adotado durante a campa-
nha, como o Sr Inácio Neis, que
por ter trabalhado junto aos in-
dios, em Santa Catarina, vestiu-se
de cacique, Entre os políticos pelo
Diretório Metropolitano da Arena
estavam, além do Ministro Arnaldo
Prieto, o Vice-Governador Amaral
de Souza, o Prefeito Guilherme So-
cias Villela e o presidente em exer-
cicio da Arena gaúcha, Deputado
Otávio Cardoso.

Juiz eleitoral intimida jornal gaúcho1
O Juiz Eleitoral de Frederico

Westphalen, Sr Eládio Lessen, ofi-
ciou à direção do jornal Alto Uru-
guai, daquela cidade gaúcha, reco-
mendação no sentido de que o pe-
riódico se abstenha de p u b 1 ic a r
noticias politicas até o dia das elei-
ções.

A medida do juiz resultou de
representação do Diretório Munici-
pai da Arena de Frederico West-
phalen (distante 446 km da Capi-
tal) dirigida à Justiça Eleitoral, so-
licitando a implantação de censura
prévia naquele periódico, e inclu-
sive, a apreensão dos exemplares
que não passassem pela censura. A
medida não foi adotada pelo Juiz
Eládio Lessen, que, entretanto, re-
comendou à direção do Alto Uru-

guai, para que se abstivesse de pu-
blicar noticias politicas até o dia
das eleições.

Invasão
Três homens, que se diziam

delegado e inspetores da Pojlícia
Federal, e afirmavam cumprirem
determinação da Justiça Eleitoral
invadiram, ontem, a sede do Dire-
tório Metropolitano do MDB, na
travessa do Carmo, na Capital, re-
vistaram todo o prédio, forçaram
gavetas e levaram material de pro-
paganda partidária do candidato à
Câmara de Vereadores, Marcos
Klasmar.n, presidente do setor jo-
vem do MDB de Porto Alegre. Os
Srs Sérgio Prado e Ademar Dressi,
que estavam no prédio não resisti-

Governador e ex-Deputado :
fazem iiltimo esforço pela ••
vitória em Feira de Santana- •

Salvaáor — Arena e MDB da Bahia dirigiram^
suas atenções, no encerramento da campanha elei-^ i0
toral, para a cidade de Feira de Santana, maior
colégio eleitoral do Estado depois da Capital, onde ;
os dois Partidos fizeram suas principais concentra-...'
ções. a"

Ao comício da Arena em Feira, além do Gover--
nador Roberto Santos, compareceram os Senadores
Rui Santos e Luís Viana Filho, e deputados federais si/l
e estaduais, no último esforço para eleger o médico'.?:',!
Ângelo Mário da Silva prefeito da cidade, cargo hoje,.,,,.
em mãos do MDB. n'l
CASSADO VAI
I

) O MDB encerrou sua
campanha em comício a
que esteve presente o ex-
Prefeito da cidade e ex-
Deputado federal — cassade
(pelo AI-5 — Francisco Pin-
ito, que após dois anos au-
sente da Bahia voltou para
apoiar o candidato Colbert
Martins. O clima de dispu-
rta, que já era intenso em
Feira, ganhou mais ênfase
mos últimos dias de campa
rniha eleitoral com a publl-
cação, por um dos jornais
locais, de nota da Arena
ique critica os Jornais de
Salvador, po>r divulgarem
panfletos e boletins distri-
ibuidos pelo MDB, bem co-
mo notícias "falsas" sobre
icorrupção eleitoral, por par-
ite da Arena.
i A nota arenista, porém,
(foi contestada ontem pelo
(vespertino A Tarde, que
ratificou noticias publica-
das anteriormente sobre
corrupção por parte do Par-
itido e distribuição de ali-
(mentos e remédios sob cri-
térios que configuraram
discriminação político-par-
itidárla".
, Como exemplo, o jornal
¦lembrou que na 2a. Direto-
ria Regional de Saúde um
repórter de sua sucursal em
Feira de Santana testemu-
mhou "a existência de rece!-
tas médicas liberadas sob
promessa de vetos". Para
confirmar o fato, A Tarde
publicou fotos de gestantes
exibindo propaganda politi-
ca de candidatos a vereado-
ires, tendo no verso autori-
zação para o recebimento
de alimentos.

REFORÇO POLICIAL

Em função da acirrada
disputa prevista para Feira,
onde os candidatos do MDB
e da Arena praticamente
têm as mesmas possibilida-
des de vitória, o Desembar-1 gador Arivaldo Anàraie
presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoraíl. decidiu re
forçar o policiamento na
cidade, no dia das eleições
e durante a apuração.

¦ Feira de Santana é a úni-
ca cidade na Bahia para a
qual foi designado reforço
policial. Nos demais munici-
pios do interior o policia-
¦mento será normal, com a
presença prevista de 4 0

ram e só comunicaram o fato aos
dirigentes do Partido após a saída
dos três homens.

O Diretório Metropolitano do
MDB protestou imediatamente jun-
to ao juiz Jorge Alberto de Moraes
Lacerda, titular da 2a. Zona Elei-
toral — para lamentar a invasão,
que classificou de 'violência e abu-
so, medida absurda e pouco co-
mum, que quebra a harmonia da
campanha eleitoral". Assinado pelo
presidente do Diretório, Deputado
João Satte, o documento salienta
os prejuízos que o Partido sofrerá
com a medida já que "inevitáveis
comentários" serão provocados,
principalmente no interior do Es-
tado, onde o eleitorado gaúcho co-
meça a adquirir confiança na Jua-
tiça".

PMs em cada um, conforme...-,,,
decidiu o TRE. >

SALVADOR APÁTICA
c

' Em Salvador, o dia de on-
¦tem .caracterizou-se P e i 9™
¦apatia em relação ao íérmi-' "
mo da campanha eleitoral "•;
¦A Arena realizou comício no,J^
Bairro da Liberdade, do
qual participou o Governa-.^
dor Roberto Santos, que lo-
go após falar seguiu para x.'1'.
Feira de Santana.
¦ O MDB fez sua concen-'_"
tração no bairro de Roma,.,,,,
com presença do ex-Sena;-.~t
¦dor Josaf Marinho. O Parti-"" ;
do da Oposição abriu mão
¦de sua decisão de não utidlf.
zar o horário gratuito para
propaganda em rádio e TV;
, O Partido, quinta-feira e-.
on:em, usou o horário gra- ,,
•tuito para convocar o elein Vi-
torado a participar do co-
miei o de encerramento à.à.~„V,'.
campanha. Além disso, cin-
oo carros, durante todo Ò'"'.1
dia, saíram pela cidade .'-
convocando o povo para á°",
imesma concentração.

ARENA GANHA '"""

O Governador Roberto"
Santos reafirmou ontem • '
que a Arena deve fazer 90& "'
das Prefeituras na Bahia,
devendo ainda eleger 15%[°"
dos vereadores.

Dirigentes do MDB tam-
bém mostraram-se otimis-
tas, assegurando que conse- j*
guirão pelo menos 30 Pre-
feituras e passarão de pou--j-^'
co mais de 1 mil para 2 mil'
vereadores. Na Capital, tan--'"-
to MDB quanto Arena acre--"'?
ditam fazer maioria. Mem-
bros dos dois Diretórios'.>^.
acham que vão conseguir
"pelo menos 12 dos 21 ve-~
readores". *>»

Na Bahia votam 2 ml--1-
lhões 853 mil 68 eleitores1,,,...
sendo 479 mil 28 na Capital. r-*
O segundo Colégio Eleitoral...^
é Feira de Santana, com." »
pouco mais de 80 mil eleito-
res. Dos 336 municípios do-;rp
Estado, em 13 não serão-_<
eleitos prefeitos, incluindo,,^
Salvador, porque são consi-
derados área de segurança1,,,„
nacional e estâncias hidrow.-v,.
minerais. Nos restantes 323 ^
municípios, a Arena não,«.»>,
concorre para prefeito env 5
apenas um — Guaraitinga,i<-,u
— enquanto o MDB não---
dispute em 212. ,, 10

Laerte acusa Paranaenses
Governo de buscam voto
S. Catarina em S. Paulo

Florianópolis — O Depu-
tado Laerte Vieira acusou
ontem, o Governo do Esta
do de ter "comprado o can-
didato à Prefeito pelo MDB
de Lages, Aristiliano Mello
de Morais", que ontem en-
tregou ao Juiz da 21a. Zona
Eleitoral uma carta de re-
núncia, sem citar causas.

Depois de afirmar que a
renúncia de Aristiliano de
Morais, três dias antes das
eleições, não alterará o re-
sultado, "que será favorável
ao MDB", Laerte Vieira
afirmou que "a corrupção
aumentou nestes dias de
campanha eleitoral em
Santa Catarina". Na sua
opinião, a realização de
partida de futebol no dia do
comício de Ulisses Gul-
emarães e o aliciamento de
candidatos em Lages é de
responsabilidade do Gover-
no do Estado.

Ontem mesmo, o Direto-
rio Municipal do MDB de
Lages, em reunião presidida
pelo Deputado Laerte Viei-
ra, apontou o advogado Fe-
lisberto Odilon Córdova pa-
ra 'substituir a Aristiliano
de Morais. O pedido foi en-
caminhado ontem mesmo
ao juiz eleitoral.

O Diretório Municipal da
Arena de Lages distribuiu
comunicado ontem à tarde,
à imprensa, desmentindo os
rumores de que a renúncia
de Aristiliano Mello de Mo-
rais teria lhe custado CrS
2 milhões: "São infundadas
e malévolas as informações
propaladas pelos nossos ad-
versários. Entendemos que
a renúncia de um candidato
da Oposição interpreta o
comportamento do Prefeito
e dos dirigentes do MDB,
que deram ou estão dando
preferência a um dos candi-
datos. Para nós e para o po-
vo lageano, não será sur-
presa se houver mais de
uma renúncia", diz o comu-
nicado.

São Paulo — A cidade dé---
Limeira foi invadida ontem-'''/;
por candidatos a vereador
da Arena e do MDB da ci^01'"
dade de Bandeirantes, no---'.
Paraná. Os candidatos pa-"^
ranaenses fizeram comícios""
na cidade paulista porque
500 operários que traba-:*?':,
lham na construção do es-
tádio de futebol Limeirão"'

são eleitores no Paraná e,;-;,/,,
a grande maioria, em Ban- "t
deirantes.

Entre as promessas e „,
ofertas feitas pelos candi- -„,;
datos aos trabalhadores, ío->^~
ram oferecidos cinco ônibus
para transportar os eleito-J"f
res até Bandeirantes. O fa-* -

to foi denunciado ao Juiz da-
Comarca de Limeira, pois &Mlll
lei eleitoral proibe que can-üú
didatos ou Partidos cedam"<^
transporte gratuito a eleito-'
res, providência que é dét ""

responsabilidade do Estado.

SORRISO AMARELO ."'"5
to

— "Você seria capaz de
votar em quem tem sorriso-'
amarelo, olhos apertados,;.'!"
visão curta e não faz íayor"^
a ninguém? Querem trans-*•>--,-'
formar São Vicente em pro-
tetorado japonês; agora váf}[^
xer xão vichente, nô?" Esteilr...
é o texto de um folheto dis-~~^
tribuido em São Vicente, 3 

"

contra o Deputado Koyu^
lha, candidato a Prefei- -im

tura.
O Deputado pediu auxilio

à polícia para localizar seu,.^,,
autor e considerou o panfle'
to "atentatório à comunida- •
de japonesa". O Sr Koyu'°,._
lha apresentou denúncia ao. „ n
juiz eleitoral de São Vicen-T1-
te, na Baixada Santista.
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TSE recebe
mais pedidos
de tropas

Brasília — o Tribunal
Superior Eleitoral recebeu
ontem novos pedidos de
forças federais para garan-tir a normalidade das
eleições e da apuração em
municípios do Espirito San-
to, Maranhão e Amazonas.
No Espírito Santo, a força
federal seria para policiarMunicípio de Aracruz; no
Maranhão, para garantir o
pleito em Arari, e no Ama-
zonas, seria para atender
aos-Municípios de Codajás,
Coari, Viçosa, Parintins,
Barreirinha, Urucar á e
Maues.

Os Governadores do Ama-
zonas e do Espírito Santo,
Senhores Élcio Álvares e
Henoch Reis, já comuni-
caram ao Tribunal Superior
Eleitoral que em seus Esta-
dos reina a tranqüilidade e
a policia estadual encon-
tra-se em condições de ga-
rantir a realização das
eleições em ambiente de
•normalidade. Por isso, o
TSE negou os pedidos de
tropas para ps Municípios
de Itacoatiara e Novo
Airão, 210 Amazonas, e de
Colatina, no Espírito Santo.

Juizes mineiros
querem reforço

Belo Horizonte — Juizes
de "12 municípios mineiros
já pediram ao TRE reforço
policial para prevenir ocor-
rências mais graves às vés-
peras das eleições. Há clda-
des em que os próprios de-
legados estão participando
dias campanhas eleitorais e,
para esses casos, os juizes
solicitam um delegado espe-
ciai.

Q Secretário de Seguran-
ca de Minas, Coronel Vení-
cio Alves da Cunha, proibiu,
para os 772 municípios mi-
neiros, a. venda ou distri-
buição de bebidas alcoólicas
a partAr das 7h de hoje. Sua
resolução foi encaminhada
ao TRE e ele recomenda ã
policia "intensa vigilância"
para, que seja observada a
proibição, que permanece
em.vigor até .as 24 horas
que procedem às eleições.

POPULAÇÃO ARMADA

O" Juiz Vicente de Souza,
írle Três Pontas, encami-
nhou requerimento ao TRE
solicitando policiamento ex-
tra para o dia das eleições.
Em' seu ofício, afirma que
a "cidade é de gente ordei-
ra e pacata, nias parece
que, nestes dias, todos per-
deram a razão". No Municí-
pio de Munhoz, "quase toda
a população está armada",
afirma o judz da comarca,
pedindo reforço policial e
providências junto ao dele-
gado de polícia local, com-
prometido com a campanha
política de um dos cândida-
tos à (Prefeitura. O mesmo
ocorre com Nova nJSísende,
Município de 6 mil habitan-
tes, que conta apenas com
cinco policiais para manter
a ordem nas eleições.

• A segurança especial já
foi solicitada também para
os municípios de Medlna,
Comercinho, Itaboim, André
Fernandes, Porteirinhk, Pa-
canha, Nova Era, Alto do
Rio Doce e Ibiraoi. Neste úl-
timo, o Juiz afirma terem
ocorridos já alguns inciden-
tes que podem se complicar,
comprometendo a tranquili-
dade no dia 15.

CONTROLE POLICIAL
O Presidente' do TRE ml-

neiro, Desembargador Euri-
pedes Correia de Amorim,
solicitou ao Comandante da
Polícia Militar, Coronel Car-
los Augusto da Costa, a ins-
talação de uma estação de
rádio no Tribunal, controla-
da pela polícia, para aten-
der aos chamados do dia 15.
O Desembargador alega que
o sistema de telefones de
Belo Horizonte funciona de
maneira precária e no dia
das eleições não oferecerá
condições de atender às 2
mll_47 seções da Capital,
onde estarão trabalhando
12 mil 282 pessoas.

Segurança usará
até helicópteros
Durante as eleições a Se.

cretaria de Segurança de
Minas Gerais terá à sua
disposição uma frota com-
posta de automóveis, aviões
e até helicópteros, segundo
revelou ontem o Secretário,
Coronel Venicio Alves da
Cunha, após reunião com o
Comando Operacional d e
Segurança do Estado.

O Secretário confirmou
que é de tranqüilidade o cli-
ma que antecede as eleições
em Minas e que, para man-
tê-lo, está sendo usado o es-
quema de segurança básico
que funciona ordinariamen-
te, apenas com pequenos
desdobramentos para aten-
der "a municípios com pe-
q u e n o s contingentes poli-
ciais.

Governador faz desfile com
chapa branca e batedores

Recife — O Governador Moura Ca-
valcanti — que prometeu usar viaturas
oficiais até o final da campanha eleito-
ral "sem nenhum constrangimento" —
chegou na noite de quinta-feira, a uti-
lizar carros de chapas brancas: desfi-
lou pelas ruas centrais da cidade de Na-
zaré da Mata, com o candidato da Are-
na — Sr Jaime Corrêa — na caravana,,
tendo percorrido todas as ruas da cidade,
sob as sirenes dos batedores.

A denúncia foi formulada ontem pe-
Io presidente do Diretório Regional do
MDB, Deputado Jarbas Vasconcelos, que
desde o início de novembro vem criti-
cando "o abuso do poder do Governador
Moura Cavalcanti, e o uso indevido da
máquina administrativa na campanha
política do Estado". Segundo o parla-mentar pernambucano, a última inicia-
tiva do Chefe do Executivo "excedeu os
limites, e as suas justificativas de pouco
adiantaram, porque as viaturas oficiais
não serviram somente para transporta-
Io de um município a outro".

MDB acusa Arena
de retirar faixas
em Belo Horizonte

Belo Horizonte — O presidente do
MDB mineiro, Deputado Jorge Ferraz,
responsabilizou a Arena pela retirada de
cerca de 180 das 250 faixas de propa-
ganda que o Partido oposicionista colo-
cou no centro e na periferia desta Ca-
pitai.

As faixas, segundo ele, foram reti-
radas por ordem da Prefeitura: "E Pre-
feitura, no meu entender, é Arena". Ne-
nhuma providência foi tomada pelo
MDB nem houve qualquer incidente por-
que a retirada aconteceu de madruga-
da", disse o Sr Jorge Ferraz.

O dirigente oposicionista denunciou
também os destacamentos de polícia de
Três Marlas e Itabira, que retiraram das
ruas os cartazes de propaganda do MDB
que diziam: "Tudo depende de você. Vo-
te no MDB. Você sabe porque".

O Sr Jorge Ferraz recebeu da Secre-
taria de Segurança Pública de Minas in-
formação de que nenhum comandante
de destacamento foi instruído para agir
dessa maneira.

Campanha acaba antes
em Gravata e Jurema

Recife — A suspensão da campanha
eleitoral antes do prazo em mais dois
Municípios — Gravata e Jurema — foi a
última decisão tomada ontem pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral. Segundo o di-
retor-geral do TRE, Sr Humberto Vascon-
celos, a campanha terminou antes do
previsto em 16 municípios, pelas diver-
gências entre arenistas e entre governis-
tas e oposicionistas.

As disputas, segundo ele, foram
maiores entre as sublegendas do Partido
do Governo. A campanha também ter-
minou mais cedo nos Municípios de Ara-
ripina, Buíque, Trindade, Pombos, Ribei-
rão, Glória do Goitâ, Belo Jardim, Sa-
nharó, Exu, São Caetano, Tacaimbó, Tu-
paretama, Brejinho e Ipubi.

Mais campanha eleitoral na
página 12

As denúncias do Sr Jarbas Vascon-
celos, com referência ao uso de carros
oficiais na campainha eleitoral de Per-
nambuco, começaram a 4 de novembro,
quando o Governador Moura Cavalcanti
declarou que o comício é um ato cívico,
10 qual sempre comparecerá em carros
oficiais.

No dia seguinte, o Sr Jarbas Vas-
concelos classificou as declarações do
Governador de "lamentáveis, pois ele se
esquece de que os tributos são arrecada-
dos por emedebistas e arenistas". Após
as denúncias formuladas pela Oposição,
o Sr Moura Cavalcanti restaurou o uso
dos motoqueiros, que havia sido abolido
na atual campanha. E o Deputado vol-
tou a afirmar que "ele subestimou as
críticas da Oposição". Agora, segundo o
Deputado, o Governador cometeu o abu-
so "de forma exagerada" — em Nazaré
da Mata, tradicional reduto oposicionis-
ta, "onde o Sr Moura Cavalcanti espera
ganhar a eleição, por uma questão de
orgulho".

Rezende diz que
Arcoverde podia
evitar problemas

Brasília — O Deputado Murilo Re-
zende (Arena-PI) disse ontem que o-Go-
vernador Dirceu Arcoverde tinha condi-
ções "e podia perfeitamente ter evitado
os problemas com que se defronta no'momento a Arena" naquele Estado, onde
as divisões entre setores do Governador
e do Sr Alberto Silva poderão ajudar o
MDB em vários municípios.

— Estranho a reação que provocou
o meu discurso, mesmo porque acho que
não disse na Câmara mais que a verdade
— afirmou o Deputado. O fato em si, de
origem meramente estadual, "não mere-
cia essa repercrussão que o Governador
vem dando através de espaços comprados
em balcões de anúncios da imprensa no
país".

O Deputado fez questão de dizer que
participou da campanha arenista em seu
Estado, indicando candidatos e apoiando-
os nos comícios. O Sr Murilo Rezende ob-
servou que o fez "levando a palavra do
engenheiro Alberto Silva, ex-Governador
do Estado, em favor de uma grande vi-
tória da Arena".

As divergências provocadas pelas ati-
tudes afetivas dos fomentadores de brl-
gas na Arena do Piauí, durante a atual
campanha, só têm conseguido negar o
êxito político e administrativo do ex-Go-
vernador Alberto Silva".

Violência no Piauí
preocupa autoridades

Tèresina — A situação política em
Bertolinia volta a preocupar as autori-
dades de segurança do Estado: o candi-
dato a prefeito pela Arena-2, médico
Amédio Bahia, que foi espancado no dis-
trito de Irapuá por seus adversários, ten-
tou assassinar ontem o candidato a ve-
reador pela Arena-1, Josias Rocha.

Telegrama enviado à Secretaria de
Segurança pela mulher do candidato a
vereador, Sra Juracy Rocha, denuncia
que o Sr Amédio Bahia, acompanhado do
pistoleiro Raimundo Pacheco, armado de
faca e revólver, só não matou seu ma-
rido porque este saiu de casa ao notar a
aproximação dos Inimigos.

Candidato
arenista pode
renunciar

João Pessoa — O Depu-
tado Juracy Palhano, candi-
dato da Arena-2 a prefeito
de Campina Grande disse
que poderá "renunciar até
amanhã, se até lá o Gover-
nador do Estado não for-
malizar um desagravo às
humilhações" que lhe fo-
ram "impostas pelos correu-
gionários do candidato Eni-
valdo Ribeiro", que disputa
pela Arena-1.

O Sr Juracy Palhano dis-
se que "o Governador se en-
contra em Campina Grande
desde a manhã de ontem e
até as 20h não havia esta-
belecido qualquer contato
com ele, mesmo sabendo
seu endereço e seu telefo-
ne". A situação agravou-se
na cidade depois que o pai
de Juracy deu tiros de re-
volver contra o carro de
propaganda da Arena-1 com
partidários do Sr Enivaldo
Ribeiro, em represália à dis-
•tribuição de boletim apócri-
fo, que agredia o Sr Juracy
Palhano e a divulgação de
insultos por gravação emiti-
da do carro baleado.

Carro da Arena
leva 4 tiros

O carro de propaganda
da Arena-1, foi atingido por
quatro tiros de revólver da-
dos pelo Sr Antônio Palha-
no, pai do candidato da
Arena-2, na esquina da
Avenida Getúlio Vargas
com a Rua Antenor Navar-
ro, em Campina Grande. O
carro, segundo partidários
do Sr Juracy Palhano, di-
vulgava gravações com im-
propérios contra o cândida-
to, o que provocou a reação
do pai.

Emedébista acusa
gráfica de ofensa
Florianópolis — O candi-

dato Milton Pompeu, do
MDB de Blumenau, disse on-
tem que denunciará ao juiz
eleitoral o trabalho de duas
gráficas que estariam im-
primindo panfletos difama-
tórios à sua pessoa, para se-
rem distribuídos hoje e
amanhã à população.

— Um dos panfletos pre-
tende espalhar que eu teria
renunciado na última ho-
ra.

Ontem o vice-presidente
do Diretório da Arena de
Blumenau, Vlan Claus
Guenther, entregou, ao pre-
sidente do Palmeiras E. C,
um cheque no valor de Cr$
50 mil fornecido pelo Go-
verno do Estado como pa-
gamento da primeira parce-
Ia de auxilio para as despe-
6as de instalação da iluml-
nação pública do estádio.

Sua linda casa
pronta em janeiro
na mais valorizada
praia de Cabo Frio
PRAIA DO PERÓ
• Res. Memor. Inc. n". 3-A-1, f li. 12. n". 15, ordem 4/11/76. • R«g. Mímor. Inc. n°. 3-A-2, f li. 90, n°. 12, ord«m 17/9/76.

Avirb. no Liv. 2-A-4, fli. 195 V. n°. Av. 4-958,em 4/11/76. . Avorb. no Liv. 2-A-5,«ls. 83, n°.Av.2-379, «m 17/8/76.

VIVENDAS
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Tôrreo: Varanda, li-
ving, sala de jantar,
banheiro, cozinha, l
dependências, com-
pletas de ' emprega-
da, jardim privativo,
área para carro.
1o. Pavimento: Va-
randa, dois quartos
e banheiro social.

VIVENDAS

JRRDIM DO SOL

s. _ _ • _.

Térreo: Varan-
da, living, sa-
lão, banh. soe.,
cor., dep. de
empregada, jar-
dim, garagem.
1o. Pavimento:
Varanda p/ o
mar, varandãò
no fundo, 3
quartos (um,
suite), 2 banh,
.sociais. Área de
lazer ajardina-
da, sáuna, 2
piscinas (1 para
crianças). J

m
80% FINANCIADAS EM ATÉ 15 ANOS PELO £K brocJe/CO m

„ /.o.
CRÉDITO IMOBILIÁRIO)

CORRETORES NO LOCAL- LANÇAMENTO NESTÉFIM DESEMANA

H&@E0 Serviços de Arquitetura, Engenharia e Construções
Rua Barata Ribeiro, 391 -salas 801/2/3 - Copacabana-Tel.: 256-8598- Rio de Janeiro

^S|
SECRETARIA
DOS TRANSPORTES E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL N.° 127/76

O Departamento de Estradas de Rodagem
de Santa Catarina, através do Grupo Executivo
de Licitações (GEL], torna publico que te acha
aberta a concorrência — Edital n.° 127/76,
para a elaboração do projeto final de Erige-
nharia da Via Expressa . Sul de Florianópolis,
componente do sistema viário do estudo do
plano de desenvolvimento integrado da Grande
Florianópolis, no trecho compreendido entre o
fim da via expressa implantada «obre o aterro
hidráulico da Bafa Sul e o Campeche, incluin-
do-sc também as derivações para o Aeroporto
Hercílío Luz • a Cidade Universitária, numa
extensão total de 20 (vinte) quilômetros. Os
serviços objeto da concorrência serão realiza-
dos em convênio com o DNER e o prazo de
sua execução será de 14 (quatorze) meses.

As propostas deverão ser apresentadas no
protocolo geral do DER-SC, localizado no 7.°
andar do Edifício das Diretorias, à Rua Tenente
Silveira, em Florianópolis, até às 9 (nove) horas
do dia 31 de dezembro de 1976, por pessoa
devidamente credenciada.

Cópia do Edital de Licitação e maiores
esclarecimentos poderão ser obtidos na sede
do DER-SC, no endereço acima mencionado, junto
ao GEL a partir do dia 8 (oito) de novembro,

DER-SC, em Florianópolis, 27 de outubro
de 197ó.

Eng. Civil 05NY BERRETTA
Chefe do GEL

Eng. Civil AIDO DE OLIVEIRA NOVO
Diretor de D.E.P. (P

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS

<

Segunda-feira vai-ser. o dia D
D de decisão.

Mas hoje você já.pode saber
o nome de uma das vencedoras.

É a copiadora Xerox 660,

eleita pelo próprio TRE
para apressar todo o processo
de apuração. Copiando
cada boletim para alimentar
os computadores.

Terça-feira vai ser o dia X.
X de Xerox 660.

Tão brasileira quanto você,
que decidirá nas urnas os rumos
deste país.

XEROX
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Mar Vulnerável
Indo e vindo entre o oceano Indico e o

Atlântico Sul, navios soviéticos rondam as cos-
tas sul-africanas com freqüência significativa.
Obrigado a assistir a um.desfile diário que em
nenhum momento é inferior a 30 belonaves, o
Ministro da Marinha da África do Sul achou
oportuno chamar a atenção do Brasil para o que
isto possa implicar em relação ao nosso lado do
Atlântico Sul. O concurso da Marinha brasilei-
ra parece-lhe indispensável no contexto de uma
cooperação ocidental tendo em vista o policia-
mento das águas por onde passam hoje, obri-
gatoriamente, as riquezas do mundo.

Com exceção do período correspondente à
Segunda Guerra Mundial, quando a presença de
navios inimigos traduzia-se em risco permanen-
te e impôs-nos a diuturna vigilância das nossas
águas, o Brasil sempre conferiu ênfase predo-
minante à sua segurança interna. Há um decê-
nio, entretanto, a situação vem-se alterando
com notável rapidez. Aumentaram os focos de
tensão em todo o mundo, abrangendo a África.
Nó mesmo período, a União Soviética passou a
uma estratégia e a uma política naval de ex-
pansão.

Outro aspecto decisivo na mudança opera-
da diz respeito ao alcance e à potência das no-
vas armas incorporadas ao equipamento bélico,
a que se somou a tomada de consciência sobre
as matérias-primas consideradas críticas à civi-
lização humana. Avulta na nova moldura inter-
nacional a importância assumida pelo Atlanti-
co Sul, quer como rota obrigatória do petróleo
ou como área privilegiada de um livre relacio-
namento que cabe à OTAN (proteger.

A «onsequência dessa série de alterações no
panorama internacional envolve cada vez mais
o Brasil. Por motivos óbvios, as forças integran-
tes da OTAN, e em particular as unidades ame-
ricanas, estão impossibilitadas de assegurar-nos
a proteção que foi 'possível ao tempo da Segun-
da Guerra Mundial.

A Marinha soviética, enquanto isso, prós-
segue na sua estratégia de ocupação dos espa-
ços vazios. No cone Sul do continente africano,
íonge de oferecerem apenas um desfile vistoso,
as unidades soviéticas dispõem do alcance de

seus mísseis, de crescente poder destrutivo e que
podem ser disparados tanto da superfície como
do fundo do mar.

No que nos diz respeito, tudo que o Brasil
tem de importante e significativo localiza-se ao
longo do litoral, cuja faixa concentra á maior
parcela da população e da indústria, as grandes
cidades e o esforço produtivo nacional. Os ma-
teriais críticos — como petróleo, cobre, alumí-
nio, urânio, ferro — tendem, também entre nós,
à crescente escassez. Tanto bastaria para o au-
mento da cobiça dos que dele dependem em cir-
cunstancias sempre dramáticas, pela natureza
finita das fontes conhecidas. Daí a importância
de considerar a maior necessidade de defesa dos
recursos por parte dos que os possuem.

O transporte dessas riquezas será sempre
predominantemente marítimo e nessas condi-
ções aumenta a importância estratégica do
Atlântico, que, em certo sentido, é um oceano
fechado, com o desenho de um enorme golfo li-
mitado ao Norte pelos mares gelados, a Oeste
pelo continente americano e a Leste pela Eu-
ropa e pela África. O Canal do Panamá, além de
inacessível a grandes navios, é cada vez mais
vulnerável como via de passagem ao Pacífico.
Temos assim que, para quem venha do Pacífico
ou do Índico, a porta de acesso é apenas o Atlan-
tico Sul.

Posto diante de um complexo quadro de in-
teresses estratégicos que o envolvem a despeito
da nossa vontade, o Brasil não pode fugir à ne-
cessidade de reexaminar a ênfase de sua segu-
rança e a conveniência de transferi-la do plano
interno para o externo, em razão da proximida-
de de riscos materializados progressivamente na
evolução internacional. Nossa retração diante
dessa responsabilidade atlântica é ato de incoe-
rência dada a adesão brasileira à tese das 200
milhas como limite territorial no mar.

Desde que a idéia de desenvolvimento incor-
porou esse novo espaço às responsabilidades na-
cionais, cumpre trocar com a mesma disposição
o remanso das salas de conferência pelo descon-
forto das procelas oceânicas, pois que nem o pro-
gresso e nem a segurança se outorgam. São ai-
cançados mediante grandes sacrifícios.

Petroquímica Liberal
Encerrou-se esta semana no Rio o Congres-

so da Indústria Petroquímica, promovido pelo
Conselho Nacional do Petróleo. Por todos os ti-
tulos, foi esta uma iniciativa digna de elogios,
considerando-se o elevado nível dos debates, a
participação de técnicos da iniciativa privada
e do Governo, de empresas estatais, nacionais e
multinacionais.

Mais de uma vez temos afirmado que nosso
modelo de desenvolvimento da petroquímica
bem poderia inspirar a indústria do petróleo
como um todo. Estamos aplicando recursos es-
tatais, através da Petroquísa, absorvendo tec-
nologia estrangeira e investimentos diretos de
capital das grandes empresas multinacionais e,
ao mesmo tempo, procurando fomentar o de-
senvolvimento de grupos privados de capitais
brasileiros com capacidade gerencial.

Nem sempre as coisas têm corrido de for-
ma desejável na petroquímica, mas de um modo
geral os resultados são satisfatórios. Realizou-
se sem dúvida grande avanço com a instalação
da Copene. Esse avanço se faz em termos de
produtividade — que alguns industriais teimam

em negar sem qualquer razão — em termos de
modelo associativo e em pura aplicação de tec-
nologia. O pólo do Rio Grande do Sul deverá
marcar mais um passo à frente, na medida em
que contribua para a formação de economias de
escala no downstream.

Uma política inteligente deverá também
contemplar o potencial do Nordeste para a in-
dústria química, não se desprezando, portanto,
as regiões de menor nível de renda. Dada a re-
lativa harmonia e o caráter aberto com que os
técnicos têm discutido o "modelo", é de espe-
rar que um denominador comum seja encontra-
do em benefício do país como um todo. Se é
assim na petroquímica, por que não aplicar o
mesmo estilo à indústria maior do petróleo?
Vencer as resistências calcificadas nesse setor
talvez não seja fácil. Mas é, pelo menos, o de-
sejável. E, quem sabe, talvez os bons exemplos
da Petroquisa possam contribuir para o rompi-
mento das barreiras retrógadas que preferem
transformar em mistério e nebulosas o que se
devia praticar abertamente como política de in-
teresse nacional.

Desvalorização
A redução da nota mínima no concurso pa-

ra o magistério estadual referente às disciplinas
de Português, Matemática e Estudos Sociais per-
mitiu que,fossem aprovados mais candidatos do
que as vagas oferecidas. Panorama bem diferente
do que se verificou no último concurso, quando
foram reprovados 83% dos que se apresentaram
aos testes.

O princípio adotado pela Secretaria de Ad-
ministração não pode ser censurado com rigor
excessivo, uma vez que não é bom que os alu-
nos fiquem sem professor. Permite, entretanto,
uma triste constatação: a de que os processos
inflacionários estão em plena vigência no ter-
reno crítico da Educação. Se em dois concursos

em tudo semelhantes o índice de reprovações é
primeiro de 83% e em seguida de 49% (como
no que acaba de encerrar-se), dispomos inclu-
sive de dados estatísticos para calcular a des-
valorização da nossa moeda cultural.

A inflação nem sempre pode ser evitada
num processo de desenvolvimento. Mas tomará
impulso vertiginoso se não forem adotadas me-
didas corretivas. Na área que nos interessa,
essas medidas se resumiriam na introdução, em
algum ponto do sistema, do princípio da quali-
ficação. Mas até agora as autoridades compe-
tentes só têm manifestado interesse por nume-
ros. Enquanto isso, a quilha do navio se vai
aproximando da linha dágua.

Celeiros Vazios
O diretor do Instituto de Economia Agríco-

Ia da Polônia assegura que as medidas estati-
zantes, em prejuízo dos agricultores indepen-
dentes, são as maiores responsáveis pelo fracas-
so da política agrícola polonesa. Para ele, o mau
tempo, habitualmente utilizado como bode ex-
piatório dos fracassos agrícolas no mundo so-
cialista, não é o único responsável por esses ma-
logros, notando-se uma série de aspectos em
que a intervenção do Estado contribui para a
crise em que se debate a agricultura polonesa.

Os males apontados pelo dirigente polonês
já foram repetidamente identificados como fa-
tores intrínsecos das deficiências que atingem
cronicamente os países comunistas em matéria

de produção agrícola. Bastaria, aliás, a simples
comparação entre a produtividade e o rendi-
mento da agricultura dos países de economia
privada e daquela socializada ou estatizada pa-
ra indicar qual dos dois sistemas é estrutural-
mente o mais efetivo e o mais imune a distor-
ções conjunturais.

O grande valor da atual constatação é que
tenha partido justamente da direção de entida-
de estatal de um país socialista como a Polônia,
que na Europa Oriental é o que conseguiu até
agora preservar o domínio agrícola de uma co-
letivização total e no qual ainda perduram em
grande parte atributos inerentes à propriedade
privada do solo e à sua exploração agrícola.

Lan

B h\\\
D li it

^xcL mW ^f\Mf
W?"^ MMnWMM\ ™ 

¦ Esse negócio de prender eleitor, só em flagrante delito, é fogo.
Por quê? Algum suspeito em vista?

Cartas
Pensionistas

Dia 28/10/76 li no JORNAL DO
BRASIL a explicação do Coronel
Darcy Siqueira, diretor do DASP,
sobre a reivindicação da Associa-
ção dos Contribuintes da Previdên-
cia Social, ex-Asipase, para que se
pague pensão integral as viúvas dos
servidores públicos. Sinceramienite
já nos contentaríamos e acharia-
mos até justo se nossas pensões não
tivessem parado no tempo; se fos-
sem reajustadas e equiparadas as
das viúvas e filhos de militares. A
de fiscal federal de rendas, por
exemplo, em 1959 era igual a de
Almirante.

A Lei 5 057, de 1966, deu direito
a reajuste e atualização aos anti-
gos pensionistas do Montepio Civil,
da Caixa dos Servidores da Casa
da Moeda, da pensão especial, etc...
etc... Por que esta discriminação só
alcança as pensões de obrigação do
Ipase? Não se pode comparar as
pensões de viúvas de funcionários
brasileiros com as de outros países.
O que é bom para eles, pode não ser
bom para nós. Como se sabe, eles
deixam substanciais seguros para
suas famílias, enquanto que no Bra-
sil os funcionários civis descontam
de seus vencimentos a vida inteira
para os institutos de Previdência
Social. A prova disto é que o INPS
está com os cofres abarrotados.
Penso que é um direito nosso. Já
que o diretor do DASP não defende
as pensionistas nem os filhos de fa-
lecidos funcionários civis, eu me
animo com o maior respeito a lhe
mostrar estas falhas.

Parece ironia quando o Coro-
nel Darcy diz que, estatisticamen-
te, quando o servidor morre, os gas-
tos da família se reduzem em pelo
menos 50%; e que na maioria das
vezes, o orçamento é reforçado pe-
los filhos que já estão trabalhando.
Por que não dizer que na maioria
das vezes os filhos ainda estão es-
tudando e que até são obrigados a
abandonar os estudos a fim de aju-
dar com algum trabalho fora de
casa no orçamento familiar que so-
freu um corte muitas vezes ines-
perado de 50%?

Lourdes Abrantes — Rio (RJ).

Alunos sem elevador

Registro minha indignação e
meu protesto contra a Universidade
Gama Filho por não oferecer um
simples elevador aos alunoE dos
cursos de Engenharia e Arquitetu-
ra, apesar dos preços escorchantes
que cobra.

Por motivo de saúde, minha fi-
lha viu-se impedida de subir diária-
mente oito lances de escada, sendo
obrigada a perder valiosos dias de
aulas, arriscando sua aprovação ao
final do ano letivo o que, melhor
pensando,, talvez seja um bom in-
vestimento para o nosso ilustre Mi-
nistro...

T. C. Moura — Rio (RJ).

Renda vitalícia

Com referência ao apelo feito
pelo Sr Manoel Felipe de Abreu
(.Cartas, £3/10/76), devo informar
o seguinte: a Lei 6179/74 — Renda
Mensal Vitalícia foi, ao que parece,
revogada no Rio de Janeiro pela
Coordenação de Seguros Sociais e
pelo Coordenador Regional de Be-
nefícios. Atualmente, os maiores
de 70 anos que desejarem receber
os 50% do salário mínimo terão
que apelar para a fraude.

Explico: o Coordenador Regio-
nal de Benefícios resolveu subir o

limite de idade para 75 anos, cri-
ando ainda as seguintes exigèn-
cias: a) Considerar ilegal toda
certidão de nascimento expedida
após 11/74 mesmo que emitida
através de autorização judicial; b)
Considerar ilegal qualquer decla-
ração de ex-patrão (ou. ex-patrões)
ainda que seja um General de
Exército, c) Exigir carteira profis-
sional com registro feito pelo em-
pregador (o que somente seria pos-
sivel através de fraude, visto que
ambulante, lavadeiras, empregadas
domésticas, biscateiras, entre ou-
trás, jamais poderiam apresentar
tal registro porque o INPS sim-
plesmente não reconhecia aquelas
atividades), d) Exigir daqueles que
não tenham certidão de nasci-
mento expedida antes de novem-
bro de 74 outros documentos (sem
especificar quais são, uma vez que
carteira profissional, título de elei-
tor ou carteira de identidade não
podem ser obtidos sem apresenta-
ção do registro de nascimento), e)
Atestado médico dizendo a prova- '
vel idade do requerente, levando-
se em conta o descrédito da Coor-
denação Regional de Benefícios
quanto à data de nascimento do
requerente, qualquer que seja este.

E para os inválidos que terão
de ser submetidos à perícia medi-
ca (leia-se tirar peso e pressão ar-
terial), a coisa fica pior ainda. Os
médicos da Perícia, cumprindo as
determinações de dificultar ao má-
ximo o deferimento, chegam a
ponto de indeferir o beneficio em
casos de lepra, como o de M. T. L.,
beneficio 30/14 748107, portadora
de 030 — segundo carta em papel
timbrado da Secretaria de Saúde
do Estado do Rio de Janeiro, Hos-
pitai Colônia Estadual de Curupai-
ti, datada de 25/3/76, assinada pe-
Io diretor do Hospital, Dr Roberto
Geraldo Simonard Santos, devida-
mente entregue ao Conselho de
Recursos da Previdência Social on-
de a requerente aguarda julga-
mento desde 3/5/76, muito embora
a lei determine um prazo de 90
dias para que o processo seja jul-
gado, dando ganho de causa ao
segurado caso não haja o julga-
mento no tempo devido. Entretan-
to, as leis não valem para o INPS.
Valem apenas para os segurados.

Mareio Bicalho Lage — Rio (RJ).

Posto do INPS

Felicito o superintendente re-
gional do INPS e os dirigentes dos
setores de benefícios da autarquia
pela inauguração do posto Instala-
do na Avenida Rio Branco, 120/6"?,
onde são atendidos os segurados do
Centro e da Praça da Bandeira que
querem requerer aposentadoria ou
abono de permanência em serviço.

Antônio Gomes Monteiro —
Rio (RJ).

"Di" (I)
Di Cavalcanti não morreu "sem

padres", como publicou o JORNAL
DO BRASIL em 27/10/76 e, dessa
vez estranhamente, tornou a publi-
car em 28/10/76. De uns dois anos
para cá, a seu pedido, o vinha assis-
tindo o amigo D Ireneu Penna,
monje do Mosteiro de São Bento do
Rio de Janeiro, que há poucos dias
de sua morte o ouviu em confissão,
— por sinal pública, na frente dos
médicos, por iniciativa do próprio
pintor, à forte maneira medieval,
como convinha à sua egrégia per-
sonalidade — e lhe administrou a
comunhão e os derradeiros sacra-
mentos.

Caridosamente preocupado
com o ateismo de vários amigos,

S. A. JORNAL DO BRASIl, Av. Brasil, 500
(ZC-08). Tel. Rede Interna: 264-4422 — End.
Tclegráfico: JORBRASIL. Telex números
21 23690 e 21 23262.
Assinaturas: Tel. 262-6807.

SUCURSAIS
São Paulo — Av. São Luís, 170, loja 7.
Tel.: 257-0811.
Brasília — Setor Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra 1, Bloco K, Edifício Denasa, 2.° «nd.
Tel.: 25-0150.
Belo Horiionta — Av. Afonso Pena, 1 500,
7.° and. Tel.: 442-3955 (geral) e 222-8378
(chefia).

Niterói — Av. Amaral Peixoto, 116, salas
703/704 — Ed. Ribeiro Junqueira — Tel.:
722-1730. Administração: Tel.: 722.2510.

Curitiba — Rua Presidente Faria, 51 — Conj.
1 103Í05 - Ed. Surugi. Tel.: 24-8783.

Porto Alegre — Av. Borges de Medeiros,
915, 4.° andar. Tel. Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-3547.

Salvador - Rua Chile, 22, s/ 1 602. Tel.:
3-3161.

Recifo — Rua Sete de Setembro, 42, 8.° an-
dar. Telefone: 22-5793.

muni

morreu o grande pintor brasileiro
no seio da Igreja, que deve aos de
sua vocação, os artistas, "* sua pro-
teção mais maternal, pois ela vê ne-
les seus mais dolorosos e mais frá-
géis filhos", conforme deixou admi-
ravelmente escrito Léon Bloy, ele
próprio um genial artista doloroso,
em La Femme Pauvré.

Luiz Felipe Alves Esteves — Pe-
trópolis (RJ).

"Di" (II)
Glauber Rocha mostrou, no ve-

lório de Di Cavalcanti, por que é,
decididamente, o mais atualizado,
sensível, autêntico, categorizado,
bravo e independente cineasta bra-
sileiro.

A boa matéria do JB (edição de
28/10) a propósito das atitudes de
Rocha no velório, transmite mara-
vilhosamente bem aos leitores as
iniciativas e a fidelidade com as
quais o cineasta realiza tudo que
faz.

Indiferente ao espanto pífio dos
presentes, e até mesmo diante da' indagação tola de um repórter, e a
resposta pronta, certeira e perfeita:"Você abre o jornal e vê: "Dl Ca-
valcanti morreu". Então, eu venho e
filmo, correto?"

Vicente Limongi Netto — Bra-
sília (DF).

Atentados

O Governo do Distrito Federal,
em benefício da população, despen-
de altas somas na urbanização das
quadras e na manutenção dos jar-
dins. Entretanto, pessoas ignorantes
ou mal educadas estão constante-
mente usando as passagens de pe-
destres e os gramados para estacio-
namento — e às vezes depósitos —
de carros, obstando assim os esfor-
ços dos poderes públicos e trazen-
do prejuízos à comunidade. ;

É uma pena que os órgãos en-
carregados da fiscalização não se
preocupem em conter esses atenta-
dos à maravilhosa área verde de
que Brasília é dotada. Há poucos
anos, os fiscais da Fundação Zoobo-
tanica nem deixavam os garotos
baterem bola nos gramados e o De-
tran multava qualquer carro que
estacionasse em lugar não permiti-
do. Atualmente, parece que a inér-
cia é geral.

Jayme de Miranda — Brasília
(DF).

Perfil de Niterói

Lastimável a situação em que
se encontra Niterói, abrangendo o
centro, seus subúrbios e periferias, jjg
inclusive &s praias oceânicas. Suas
ruas centrais, na totalidade apre-
sentam buracos em toda a exten-
são, sem sinalização, onde o poli-
ciamento é inexistente. Os bairros
Fonseca, Sta. Rosa, Engenhoca, São
Francisco, as ruas principais apre-
sentam crateras, as quais os pedes-
três e veículos precisam acautelar-
se.

As praias oceânicas, principal-
mente Piratininga e Itaipu, já ul-
trapassaram a de Ramos e Ilha do
Governador em matéria de limpe-
za mínima, sem falar em Icaral,
que em bacilos focais apresentam
índices sem comparação no Brasil.

Herder Martins — Niterói (RJ).

As cartas dos leitores serão publicadas
só quando trouxerem assinatura, nome com*

pleto • legível a endereço. Todos esses da.

dos serão devidamente verificados. ,J
CORRESPONDENTES

Boa Vista, Rio Branco, Manaus, Belém, São
Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vitória, Floriano-

polis. Goiânia, Washington, Nova Iorque,
Paris, Londres, Roma, Moscou a los Angeles.

SERVIÇOS TELEGRÁFICOS

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA e Reuters.

SERVIÇOS ESPECIAIS

The New York Times, The Economist, L'Ex-
press e The Times.
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Bispado do Rio-
Dom Eugênio de Araújo Sales

Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro

Já havia tomado conhecimen-
to e pessoalmente pude constatar
que o Bicentenário de Independên-
cia dos Estados Unidos provocou,
naquela Nação, um surto de en-
tusiasmo cívico e de novas espe-
ranças. Eventos desta natureza,
basicamente como visão sobre o
passado, se projetam para o íutu-
ro de uma maneira positiva. As-
sim como alguém que aprende uma
lição e quer aplicá-la.

O Bio de Janeiro comemora o
Tricentenário da Criação do seu
Bispado. Esse fato nos apresenta
todo o esforço apostólico despen-
dido nesse longo período e, con-
sequentemente, estimula o surgi-
mento de redobrado entusiasmo pe-
lo Reino de Deus.

Até certo ponto, a instituição
se identifica com seus dirigentes.
Na Igreja, o Pastor da grei exer-
ce um papel extraordinário, pois
sua missão vem de Jesus Cristo. Em
duas ocasiões lembrei aqui os pre-
lados e, a partir de 1676, os bispos
que ocuparam este sólio episcopal

até nossa Independência. Desta
maneira, quisemos reverenciá-los.
A celebração deste aniversário de-
ve proporcionar um estimulo à
vida eclesial em nossos dias com
benéfica repercussão para a pos-
terldade.

Com Dom Manuel do Monte
Rodrigues de Araújo estamos no
Segundo Reinado. O Monsenhor
Monte, como era conhecido por seus
livros Compêndio de Teologia Mo-
ral e Direita Eclesiástico, tivera
antes de sua elevação ao episcopa-
do dificuldades com o Santo Ofí-
cio. Aquelas publicações foram in-
cluídas no Index, até a correção de
alguns erros. A Santa Sé, que já
vetara o candidato anterior, Pa-
dire Antônio Maria de Moura, dan-
do lugar a uma séria crise, agiu
com ;tolerancia.

Rico e caridoso, sua condes-
cendência fê-lo famoso. Austero
consigo mesmo, sua excessiva mo-
deração deu oportunidade ao sur-
gimeruto de diversos abusos. Entre-
tanto, era zeloso e dedicado ao ser-

viço religioso. Percorreu evangeli-
zando toda a sua vasta Diocese,
vindo a morrer em 1863. Fora
agraciado com o titulo de Conde
de Irajá. À sua bondade refere-se
respeitosamente Machado de Assis.

Seu sucessor foi Dom Pedro
Maria Lacerda, Conde de Santa Fé.
Laureado na Universidade Grego-
riana, exerceu larga influência in-
telectual no Brasil por suas obras
publicadas. Severo em sua vida
particular, muito se esforçou na
correção de falhas encontradas.
Participou do I Concilio Vaticano.
A célebre e dolorosa questão ma-
çônica teve inicio quando ele ne-
gou o uso de ordens ao Padre por-
tuguês Almeida Martins. Mais tar-
de, arrependido, deu inteiro apoio
ao grande Bispo Dom Frei Vital,
acompanhando-o ao tribunal, em
fevereiro de 1874.

Sofreu inúmeros dissabores,
também, por sua atitude diante da
maçonaria. Na matriz de Santa
Rita, a 21 de outubro de 1876, ao
iniciar um sermão público, foi ape-

drejado. À queda da monarquia já
se encontrava gravemente enfer-
mo. Faleceu em 1890.

Na seqüência dos bispos vem,
em 1891, de Recife, Dom José Pe-
reira da Silva Barros, Conde de
Santo Agostinho. Manteve bom re-
lacionamento com o Governo, in-
clusive com o Presidente Marechal
Floriano Peixoto."^Elevado o Rio a" Arquidiocese,
pela Bula Ad Vniversas Orbis Ec-
clesias, de 17 de abril de 1892, para
não ser transferido, renunciou.
Morreu em sua cidade natal, Tau-
bate.

Dom João Esberard, carioca de
origem humilde, com grandes do-
tes intelectuais e administrativos,
foi o seu sucessor. Havia sido firme
e intrépido defensor de Dom Frei
Vital e Dom Macedo Costa. Antes.
assumiu a Diocese de Olinda. Ã
Santa Sé o fez vir para o novo Ar-
cebispado a 12 de setembro de 1893.
Tomou posse no ano seguinte e la-
leceu a 22 de janeiro de 1897.

A partir de então, o sólio ar-

quiepiscopal é ocupado por Car-
deais da Igreja Romana, a come-
çar por Dom Joaquim Arcoverde
de Albuquerque Cavalcanti, quo
estudou em Roma e Paris.

Foi removido de São Paulo pa-
ra a então Capital Federal em
1897 e no Consistório de 11 de de-
zembro de 1905 tornou-se o primei-
ro Cardeal do Rio de Janeiro e da
América Latina. Teve sobre os om-
bros a árdua tarefa de encami-
nhar, com sua liderança, a Igreja
do Brasil, livre de entraves ante-
riores à República. No Segundo
Reinado, a prisão dos Bispos de
Olinda e Belém, trágico e lastima-
vel acontecimento, despertou a co-
munidade religiosa e provocou um
verdadeiro renascimento do Povo
de Deus. Os perseguidores se trans-
formaram em colaboradores do
Senhor, que, segundo a sabedoria
popular, escreve certo por linhas
tortas.

Já enfermo, em 1921, Dom Ar-
coverde recebeu como Arcebispo-
Coadjutor o antigo Bispo-Auxiliar
Dom Sebastião Leme. Este assu-

miu o ônus do governo eclesial
muito antes da morte de seu an-
tecessor, ocorrida a 18 de abril de
1930. E, logo a seguir, é nomeado
para o Sacro Colégio. Extraordi-
nárias e múltiplas foram suas ati-
vidades. Morto em 1942, sucedeu-
lhe Dom Jaime de Barros Câmara.
Servo bom e fiel, marcou profun-
damente esta comunidade. Ambos
estão bem vivos em nossa memória
e gratidão.

Creio poder afirmar que a
Igreja no Brasil, ainda hoje, mui-
to deve a Dom Leme. Os reflexos
benéficos de sua atuação em nos-
so pais ainda não desapareceram.
Dom Jaime desempenhou nesta Ar-
quidiocese missão similar ao seu
antecessor, em âmbito nacional. Eu
os igualo nestas duas perspectivas.Inúmeros frutos agora colhidos são
resultado destes dois Pastores.

O Tricentenário do Bispado do
Rio de Janeiro recorda esta lon-
ga série de sucessores dos Aposto-
los, pais de nossa fé e responsáveis
pelo destino desta grei que no céu
intercedem por todos nós.

Vft.
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Representando o Governo do Paraná, o Secretária

dos Transportes, fala na

i Duas importantes obras
foram inauguradas em Para-
naguá, com a presença do
(governador Jayme Canet e
dos Ministros Ney Braga, da

Governador aproveitou a li-
gação para agradecer ao
Embaixador pelo apoio que
vem dando às negociações
que se desenvolvem em

educação, e Dirceu Noguei- Paris, entre o Governo do
ra, dos Transportes: o sis- Paraná e o Governo francês,
tema de Discagem Direta para a obtenção de finan-
Internacional (DDI) e o Ca- ciamento para a construção
Uai da Barra da Galheta do de uma das mais modernas
porto, que permitirá o atra- rodovias paranaenses: a
cjamento de cargueiros de free-way ligando Londrina a
até 60 mil toneladas. O sis- Maringá,
tema DDI foi inaugurado E com a inauguração do

pelo Governador Jayme Ca- Oanal da Barra' da Gaíheta>
net, com uma ligação ao o porto de Paranaguá se
Embaixador brasileiro em transforma no segundo
Paris, o ex-Ministro Delfim maior terminal exportador
Neto, os quais conversaram de cereais de todo o mundo,
durante quatro minutos. em capacidade. O canal foi

Osíris Stenghel Guimarães,
solenidade de Paranaguá

aprofundado em mais dois
metros, ficando com 25 qui-
lômetros de extensão por
200 metros de largura. Fo-
ram extraídas 25 milhões de
toneladas de materiais —
entre areia e detritos — do
fundo do canal, num traba-
lho realizado pela Compa-
nhia Brasileira de Draga-
gem. A obra exigiu investi-
mentos da ordem de
Cr$ 192 milhões. Até
agora, o acesso de grandes
cargueiros ao porto de Pa-
ranaguá era feito através da
Barra Sueste, com manobras
difíceis e em três rumos di-
ferentes.
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fomento em que o Governador Jayme Canet Júnior, acompanhado do Ministro Dirceu

Nogueira, dos Transportes, chegava ao Porto de Paranaguá

CHEVETTE
OPALA

CARAVAN
COMODORO

O MELHOR
NEGOCIO DO ANO

ÉNA

CONCESSIONÁRIO
CHEVROLET

NÓS VALORIZAMOS
O SEU CARRO USADO

E TEM TROCO
NA TROCA 1

Venha conferir
oudisqueDIG

391-0720 351-7055
AV.BRASIL.15.186

P. DE LUCAS
Diariamente até 20 hs.

TALVEZ 0 ÚNICO COLÉGIO DO
BRASIL ONDE SEU FILHO PODE
ENTRAR CHORANDO

LOGO APÓS NASCER
Creche

PERMANECER SORRINDO
ESTUDANDO SÉRIO EM AMBIENTE ALEGRE

Do pré escolar ao pré Vestibular

SAIR TRABALHANDO
FORMADO EM CURSO SUPERIOR
Faculdade de Administração da Guanabara

Venha visitar um dos maiores e mais belos prédios
coloniais do Rio:
PISCINAS, BIBLIOTECA, JARDINS, PRAÇA DE ESPOR-
TES, CANTINA, RESTAURANTE E AUDITÓRIO.

asm COLÉGIO
ANGU) AMERICANO

Rua General Severiano, n° 159 — Botafogo
Tel.: 226-0976

INAUGURADO
NOVO CANAL

DE ACESSO
AO

PORTO DE
PARANAGUÁ
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NOVO PORTO

Na rápida conversa com
o Embaixador Delfim Neto,
o Governador Jayme Canet
informou-lhe que já foram
exportadas por Paranaguá,
este ano, mercadorias no
valor total de l bilhão 350
milhões de dólares, o que
representa 20% de toda
a exportação brasileira. O
Embaixador cumprimentou o
Governo e o povo do Pa-
raná por esta importante
marca atingida e desejou
que, com as novas obras
que estão sendo executadas
no porto, em 1977 possa-
mos atingir a 2 bilhões de
dólares em exportações.

Durante a solenidade,
discursaram o presidente da
Portobrás, eng9 Amo Oscar
Markus, e o Secretário de
Transportes do Estado, eng?
Osiris Stenghel Guimarães.
Em seu pronunciamento, o
presidente da Portobrás dis-
se que o grande investi-
mento feito nas obras do
Canal da Barra da Galheta
está sendo inteiramente
compensado. Já o Secreta-
rio Osiris Guimarães afir-
mou que, com a ampliação
da tonelagem de aporte e a
simplificação do acesso, "Pa-

ranaguá ganha nova dimen-
são dinâmica portuária, real-
çando sua excelente locali-
zação, a mil milhas maríti-
mas da Bacia do Prata, viá-
vel tanto pela rota do Canal
do 'Paraná quanto do Cabo
Horn, para navios que de-
mandam do Pacífico". Osi-
ris disse que o Paraná "es-

pera do Governo federal
novos investimentos que
dêem a Paranaguá a real

dimensão de funcionalidade
que pode alcançar".

Disse ainda que, para o
sucesso dessa tarefa e co-
mo retribuição ao que se
vem fazendo no campo da
produção, 

"o Paraná tem a
certeza de que o Ministé-
rio dos Transportes dará
justa audiência às reivindi-
cações paranaenses". Osi-
ris falou em nome do Go-
vernador Jayme Canet e, à
certa altura, depois de
enumerar algumas das
obras viárias federais que
se realizam no Estado, dis-
se que temos, "como exi-
gência de barateamento de
fretes, a necessidade de
construir no mais breve
prazo a ferrovia Guarapua-
va—C a s c a v e I—Fôz do
Iguaçu". Defendeu tam-
bém, como "necessário e
oportuno, que se transfor-
me Antonina em porto de
cabotagem, a exemplo do
que a Portobrás já realiza
em outros ancoradouros do
nosso litoral".

COMPROMISSO
Referindo-se ainda ao

Ministro Dirceu Nogueira
e às reivindicações que lhe
eram feitas, o Secretário
Osiris Guimarães disse que"as obras pleiteadas são
prementes exigências do
próprio investimento na
Barra da Galheta, que só
será justificado na medida
em que o movimento de
navios seja contínuo e de
alta capacidade". "O Para-
ná se compromete ao en-
cargo principal", assegu-
rou Osiris: "Colocar aqui,
nestes terminais, quanta ri-
queza for solicitada pelos

v 4 ? 4. 4 ? ? ? JL Jk.
Discursa o Secretário Osiris Stenghel Guimarães, dos Transportes. Ao lado, os Ministros

Ney Braga e Dirceu Nogueira e o Governador Jayme Canet Júnior

mercados, dando os frutos a chegada do primeiro na- tro Azevedo Henning, da
do seu trabalho na terra e
nas suas indústrias para
sustentar as necessidades
da balança comercial bra-
sileira". Osiris finalisou
seu pronunciamento afir-
mando: "Em nome do Go-
vernador Jayme Canet,
apresento os nossos agra-
decimentos e a mensagem
ao Presidente Geisel de
que não iremos decepcio-
ná-lo nesta hora de deci-
são que atravessa a Nação
brasileira".

PRIMEIRO NAVIO
Após os pronunciamen-

tos, foi assistida por todos

vio a atravessar o Canal
da Barra da Galheta — um
rebocador que ancorou ao
lado de uma das grandes
dragas utilizadas na lim-
peza do canal. Em seguida,
todos os navios ancorados
naquele momento no por-
to acionaram seus apitos,
em comemoração ao acon-
tecimento.

Estavam presentes em
Paranaguá, além do Go-
vernador Jayme Canet,
dos Ministros Ney Braga e
Dirceu Nogueira, e do Se-
cretário Osiris Guimarães,
o representante do Minis-

Marinha — Contra-AImi-
rante Marcelo Ramos e Sil-
va, Comandante do Quin-
to Distrito Naval; os Chefes
das Casas Civil e Militar,
Armando Queiroz e Ralph
Sabino dos Santos, os Se-
cretários Noel Lobo Gui-
marães, do Interior; João
Elizio Ferraz de Campos,
da Administração; Jayma
Pro'sdócimo, das Finanças;
Luiz Gonzaga Pinto; da In-
dústria e do Comércio; o
superintendente Álvaro lo-
bo; o Deputado federal
Cleverson Teixeira e o Pra»
feito Nelson Barbosa.

^Hi^S^*^ - ^pr7%*^3 /^^*^í't",>^-.^L; —,' : ...» '';1m,.,Ò,^V'*ÍÍ'''*^*«s^.Íi<í.'...''' ¦¦ *:' "** ** "•'*¦ •*'¦¦''' -*V;/'""'V £~—f^i

O presidente da Portobrás, eng. Arno Oscar
Markus, discursa durante a inauguração do Canal da Galheta
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Trote telefônico recomenda que carioca estrague o voto
Juiz absolve
infratores da
campanha

O Juiz Paulo Roberto de
Azevedo Freitas, que coor-
dena a íprapaganda eleito-
ral mo Rio, absolveu ontem
os candidatos a vereador
Zanonl José Klin, do MDB,
e Aralton Lima e Moacir
Bastos, da Arena, que res-
pondiam a processo propôs-
to pela Promotoria Pública
por infração às leis que dis-
ciplinam a propaganda po-
litica.

Os quatro candidatos afi-
xaram cartazes de propa-
ganda e faixas em locais
proibidos. O Juiz da 2a. Zo-
na Eleitoral não decidiu,
ainda, em torno de uma re-
presentação do. candidato
do MDB, Edgard de Carva1
Iho Júnior, contra a fiscali-
zação <ja Prefeitura da ei-
dade que apreendeu quatro
vezes, ao longo da campa-
nha, seus volantes de pro-
paganda.

Funcionários
do Rio são
equiparados

Os funcionários da Admi-
Distração Direta do quadro
III (ex-RJ), foram equipa-
rados aos do quadro II
(ex-GB), para efeito de tra-
balho em horas extraordi-
nárias, conforme determi-
nação do Secretário de Ad-
ministração, Sr limar Pena
7,Iairinho Júnior, regula-
mentando decreto do Go-
vernadw Faria Lima, que
revogou o Artigo 181 do Es-
tatuto dos Funcionários do
antigo Estado do Rio.

O artigo revogado dificul-
tava o estabelecimento de
critério equiitativo para os
funcionários dos dois qua-
dros, uma vez que impedia
que aos integrantes do qua-
dro III fosse proporcionada
antecipação ou prorrogação
de expediente por teto su-
perder a 90 dias em cada
ano. A graitificação por ser-
v iç o s ' extraordinários se
destina a atender necessi-
dàdes eventuais, não ser-
vindo para remunerar ou-
tros encargos ou trabalhos.

CRITÉRIO

O valor da hora extraor-
dinária será obtido pela di-
visão do vencimento mensal
correspondente à hora nor-
mal do trabalho, por 30 ve-
zes o número de horas da
jornada comum, aumentado
de 252 o resultado. O traba-
lho noturno — entre 22 ho-
ras de um dia e 5 horas da
manhã seguinte — terá a
hora extra acrescida de
50%, assegurado o valor mi-
nimo de Cr$ 12,00.

Ficou estabelecido que .
valor mensal da gratifi-
caçãoi por serviços extraor-
dinários não poderá exce-
der, em cada mês, o do ven-
cimento base. As horas ex-
trás não serão pagas a fun-
cionários no exercício de
cargo em comissão ou de
função gratificada ou por
tempo de serviço, bem como
aos funcionários que já re-
cebem gratificação de re-
presentação d e Gabinete,
de trabalhos técnicos ou
científicos ou de encargos
especiais. Nesta exceção
estão excluídos os motoris-
tas que percebem gratifi-
cação de representação de
Gabinete, quando justifica-
do o recebimento por moti-
vo diverso uma da outra.

Vereador
da Arena
morre

Morreu ontem, às 7h30m,
em sua residência, vitima
de enfarte, o Vereador da
Arena Francisco Evangelis-
ta Delgado, que era candi-
dato à reeleição à Câmara
Municipal de Volta Redon-
da. O Vereador, que iria
completar, em 31 de janei-
ro, 14 anos na Câmara, ti-
nha 54 anos de idade, e dei-
xa viúva e sete filhos.

Este era o quarto manda-
to que o Vereador Francisco
Evangelista Delgado cum-
pria. Segundo amigos e pa-
rentes o enfarte deve ter si-
do causado pela emoção e
cansaço da campanha de
reeleição, à qual vinha se
dedicando exaustivamente
nos últimos meses. O corpo
foi velado durante todo o
dia de ontem, no salão no-
bre da Câmara, e será se-
pultado hoje, às 9h no ce-
mitério de Barra Mansa.

Presidente da Oposição
no Rio põe a fusão em
julgamento na eleição

O presidente regional do MDB, Deputado Eras-
mo Martins Pedro, disse ontem que a fusão será
julgada nas eleições de segunda-feira, pelo menos,
no Rio, "porque toda a esquematização econômica
que precede ao próprio início da implantação do
projeto, teve a preocupação de minimizar o pode-
rio econômico do antigo Estado da Guanabara".

Esse fator, para o Sr Martins Pedro, "não che-
ga, no entanto, a dar às eleições municipais, um
caráter plebiscitário, porque o caso do Rio é par-
ticular". A fusão influirá ainda, segundo ele, "em
alguns municípios do interior, porque a iniciativa
do Governo federal não encontrou na própria Arena
os seus defensores".

O MDB no Rio vai, por isso, na opinião do Sr
Martins Pedro, "capitalizar os erros de. um projeto
que foi contra a cidade, embora não seja intenção
de nenhum de seus líderes ou candidatos contestar
uma medida governamental hoje irreversível".

Eu não gosto de trabalhar em cima de prog-
nósticos — afirmou — mas hoje, depois de visitar
praticamente todos os municípios do interior, te-
nho convicção de que o MDB vai crescer mais de
100% em número de Prefeituras. O Partido pôde se
organizar em quase todo o Estado e deixa de dispu-
tar as eleições apenas em quatro municípios.

Dirigente arenista
garante por maioria

O presidente regional da Arena, Almirante He-
leno Nunes, voltou ontem, no Rio, a analisar com
o Deputado Francelino Pereira a situação eleitoral
no Estado, reafirmando que "o Partido tem condi-
cões de eleger até 40 prefeitos nos 59 municípios
onde se realizarão eleições majoritárias".

Disse que só não podia garantir a vitória are-
nista também por número de votos, "porque a di-
f erença do interior poderá não ser coberta pelo Rio,
embora eu espere o crescimento legenda". O en-
contro do Sr Heleno Nunes com o presidente na-
cional do Partido ocorreu no Galeão, enquanto o
Sr Francelino Pereira aguardava o avião que o
levaria a Natal.

Surpresas
Para o presidente regional da Arena, "o Par-

tido do Governo poderá este ano pregar algumas
surpresas no MDB, usando as mesmas armas do
adversário, em 1974". Considerou vazias, depois,
"algumas tendências eleitorais que a Oposição vem
anunciando, há mais de três meses, porque os con.
dicionamentos de uma eleição municipal são ge-
ralmente mudados em 30 ou 15 dias."

Eu acompanhei de perto, por exemplo —
disse — o final da campanha eleitoral em Niterói
e não considero a eleição decidida em favor do
MDB. Um dos candidatos da Arena, por exemplo,
Valdenir Bragança, cresceu em áreas dominadas
pelo Deputado Moreira Franco, enquanto um se-
gundo, Vereador Adilson Lopes, dividiu a votação
da Zona Norte da cidade com o Deputado Silvio
Lessa.

Faria Lima faz visita a
3 municípios e encerra
trabalho na campanha

Ao visitar ontem os Municípios de Miguel Pe-
reira, Três Rios e Petrópolis o Governador Faria
Lima encerrou oficialmente sua participação na
campanha política da Arena. Em Três Rios, no
almoço, disse que sua visita era "uma resposta aos
caluniadores que dizem que nós pulamos os Muni-
cipios governados pelo MDB".

Durante 11 horas, acompanhado por seis Secre-
tários de Estado, o Governador encontrou-se a
portar fechadas com os candidatos a prefeito e vi-
ce-prefeito pela Arena, concedeu inúmeras audiên-
cias a representantes de classe e entidades, imspe-
cionou obras da Cedae, visitou seis escolas e duas
fábricas.

Visitas e pedidos
A primeira visita foi a Miguel Pereira, às 8h

30m, começando pelo Grupo Escolar Antônio Fer-
nandes. A diretora da Escola, Sra Nely Maria Jorge
Fidélis, pediu ao Governador providências contra
as enchentes provocadas pelas chuvas, que alagam
as salas de aula. Também foram solicitadas desclo-
rificação do Ribeirão das Pedras Ruivas, constru-
ção de um posto de saúde e dragagem na lagoa
Barão de Javari, cujo projeto de recuperação, no
valor de Cr$ 1 milhão, já começou a ser executado
pela Seria.

A comitiva seguiu às lOh para Três Rios por
estrada de terra. Nesse Município, o Governador
Faria Lima visitou as fábricas de Embalagens Li-
der S.A. e a Companhia Industrial Santa Matilde.
A segunda, poderá produzir, em breve, material ro-
dante para os carros do pré-metrô carioca.

Ainda em Tês Rios, o Almirante Faria Lima vi-
sitou os grupos escolares Condessa do Rio Novo,
reformados pela Empresa de Obras Públicas do Es-
tado (EMOP), e Walmir Peçanha, além do Ginásio
Vocacional Moacyr Padilha. Em Areai, distrito pró-
ximo, inspecionou o sistema de abastecimento de
água e a rede distribuidora do bairro de Gaby.

Às 14 horas foi servido um almoço numa chur-
rascaria. Após discursas o Deputado Luis Brás
(Arena-RJ), o Governador Faria Lima falou e, pela
primeira vez desde que iniciou suas viagens pelo
interior do Estado, tratou os políticos arenistas da
região .por "companheiros", ao agradecer a aco-
lhida."A minha vinda a este município — disse — é
a resposta aos caluniadores que dizem que nós pu-
Íamos os municípios governados pelo MDB; sem
nenhuma vinculação política com a atual prefei-
tura, estamos aqui, isso vem provar que a nossa
meta é a população.

Sem citar o nome do Prefeito de Três Rios, Sr
Samir Macedo Nasser (MDB), o Governador Faria
Lima disse: "Temos que mostrar aos nossos eleito-
res que talvez poucos países tenham registrado o
crescimento que tivemos nesses 12 anos de Revo-
lução." O Governador informou que o Estado in-
vestiu Cr$ 6 milhões naquela região, sendo Cr$ 1
milhão em Educação; Cr$ 100 mil, em Segurança;
Cr$ 350 mil, em Transportes; Cr$ 4 milhões 400
mil, em obras; e Cr$ 7 milhões 800, em financia-
mentos agrícolas.

Em Petrópolis, o Governandor Faria Lima vi-
sitou as obras de reforma e ampliação do Grupo
Escolar de Cascatinha e reuniu-se na sede da As-
sociação Comercial com os candidatos a prefeito
e vice-prefeito da Arena. Acompanharam o Sr Fa-
ria Lima a Secretária de Educação, Sra Mirthes
Wenzel, e os Secretários de Governo, Comandante
Baltazar da Silveira; dos Transportes, Sr Josef Ba-
rat; da Saúde, Sr Woodrow Pantoja; de Obras,
Sr Hugo de Matos; e de Indústria e do Comércio,
Sr Mareei Hasslocher.

Polícia Militar em Campos
dissolve passeata do
MDB e bate em fotografo

Campos — Atendendo a uma determinação do
Juiz eleitoral Antônio Sampaio Perez, um choque
da Polícia Militar dissolveu, ontem, passeata que
encerraria a campanha do candidato a prefeito pela
legenda-1 do MDB, Deputado Walter Silva, fechan-
do os acessos à Praça São Benedito, no Centro da
cidade, onde os carros de propaganda e de passeio
estavam concentrados.

TJm fotógrafo do jornal A Noticia, Esdrás Perei-
ra, que documentou os principais lances da disso-
lução da passeata, foi agredido por policiais que
ameaçaram quebrar sua máquina, caso^ se negasse
a entregar o filme. Os carros sairiam da Praça São
Benedito, para percorrer as ruas centrais de Cam-
pos, às 18 horas. O Juiz eleitoral duas horas antes
havia resolvido proibir a passeata.
CONDENAÇÃO

A proibição da passeata
foi comunicada diretamente
pelo Sr Antônio Sampaio
Perez ao presidente do Di-
retório Municipal do MDB,
Sr Manoel Luiz Martins Ne-
to, e ao candidato Walter
Silva, chamados ao seu ga-
binete. Mais tardD, usando
um microfone portátil, ins-
talada no coreto'central da
praça, o dirigente oposicio-
nista condenaria a medida:

— Há interesse em se
criar problemas para o
MDB. Ê uma manobra de-
sesperada de última hora
daqueles que amargarão
mais uma derrota nas ur-
nas.

Em nota oficial distribui-
da aos jornais, o MDB ex-
plicou, ainda, que a passea-
ta estava marcada há mais
de 30 dias. "O Partido ad-
versáriò realizou, por sua
vez, as passeatas que quis
e entendeu, sem obstáculos.

Lamentamos profundamen-
te essa manobra. A resposta
virá dia 15 com a vitória de
nossos candidatos".

O Sr Antônio Sampaio
Perez alegou na portaria de
proibição da última progra-
inação eleitoral da legen-
da-1 do MDB, que seriam
realizadas outras passeatas
à mesma hora e "em virtu-
de da exaltação de ânimos,
de parte a parte, não é
aconselhável a realização
de nenhuma delas".

O Juiz Eleitoral tomou a
medida depois de ouvir
um longo depoimento do
delegado de polícia de
Campos, Sr José I uis Ma-
ron, que disse temer cbo-
quês entre as duas princi-
pais sublegendas do MDB,
a do Deputado Walter Sil-
va e a do Sr José Alves de
Azevedo, o primeiro do
grupo amaralista e o se-
gundo filiado à corrente
chaguista. ¦

TRE se declara incompetente
para julgar legitimidade de
taxa para eleitor em trânsito

O MDB questiona a legitimidade da cobrança
(Crf 10) feita pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos para os formulários de justificação a
serem preenchidos por eleitores em transito. Con-
sultado sobre o assunto, o Tribunal Regional Elei-
toral julgou-se, na sessão plenária de ontem, incom-
petente para decidir sobre a questão, encaminhan-
do a consulta ao TSE.

Os eleitores em transito ou no exterior deverão
justificar a ausência de seu voto, no primeiro caso
enviando justificativa à zona eleitoral a que per-
tence (por intermédio dos aerogramas vendidos em
qualquer agência dos Correios) e no segundo pre-
enchendo formulário à disposição nos consulados
do Brasil. O eleitor, que por qualquer motivo deixar
de votar, terá o prazo de 60 dias para justificar-se
à Justiça Eleitoral: caso contrário, será multado.
EM TRANSITO

O preenchimento dos ae-
rogramas vendidos nos cor-
reios deverá ser feito à má-,
quina ou em letra de forma
e postado exatamente no
dia das eleições — garantia
de que o cidadão realmente
não se encontrava na cida-
de onde deve votar. As
agência da ECT estarão
abertas, no dia 15, das 8 às
17h. O formulário tem duas
vias. Uma delas será envia-
da, e a outra, rubricada pe-
Io funcionário dos Correios,
ficará com o eleitor, como
comprovante de que reque-
reu a justificação. Caso não
encontre os aerogramas
próprios, o eleitor poderá
datilografar seu requer!-
mento de isenção, também
em duas vias, das quais
uma será enviada e outra
ficará em seu poder.

A justificativa por correio
é válida até seis meses a
contar do dia dais
eleições. Decorrido esse
prazo, o eleitor deverá ter
seu título carimbado pela
Justiça Eleitoral. Em caso
de requerer a transferên-
cia do título, porém, a se-
gunda via do impresso dos
Correios comprovará a
quitação de seus deveres
para com a Justiça Elei-
toral.

NO EXTERIOR

O eleitor que estiver no
estrangeiro deverá procurar
o consulado brasileiro e
preencher o impresso pró-
prio. Na falta desse formu-
lário, poderá apresentar sua
justificativa em duas vias
datilografadas. E m qual-
quer dos dois casos, o elei-
tor deverá selar uma das
vias de sua justificação, no
valor do porte aéreo para
o Brasil, e apresentar am-
bas as vias ao consulado. Se

não puder comparecer ao
consulado até 60 dias depois
das eleições, o eleitor pode-
rá encaminhar as duas vias
de sua justificação ao pró-
prio consulado, por carta,
só que deverá enviar tam-
bém seu passaporte, em en-
velope selado, para devo-
lução posterior.

Uma das vias da justifl-
cação será encaminhada
pelo consulado ao Brasil, e
outra, devidamente selada,
será devolvida ao cidadão
que, num prazo de até seis
meses após sua volta ao
país deverá apresentar esse
comprovante, solicitando à
Justiça Eleitoral que carim-
be seu titulo no verso.

Se não conseguir compro-
var que estava no exterior,
o eleitor terá o prazo de 30
dias, a contar de seu regres-
so ao país, para justificar-
se perante o juiz de sua zo-
na eleitoral.

O eleitor que por qual-
quer razão (inclusive aquele
que, em transito no pais,
não houver enviado jusbifi-
cativa no dia 15 de novem-
bro) não votar, deverá re-
querer justificação, num
prazo de 60 dias, no juiz de
sua zona eleitoral. Caso
contrário está sujeito a
multa de 3% a 10% sobre
o salário mínimo vigente na
região, de acordo com arbi-
trio do juiz eleitoral.

VELHOS E SEM TITULO

Os eleitores que perderam
o título podem votar des-
de que se apresentem nas
seções onde anteriormen-
te votaram com a cartei-
ra de identidade ou car-
teira profissional.

Quem tem mais de 70
anos não é obrigado a vo-
tar, mas, após as eleições,
deverá procurar a Justiça
Eleitoral para cancela-
mento do titulo.

Na última semana de campanha,
uma voz feminina passou a repetir pe-
los telefones do Rio de Janeiro um novo
slogan eleitoral: "Vote bem, votem em
ninguém". A recomendação poderia se
confundir facilmente com um trote te-
lefônico inconseqüente, não fosse a in-
flexão da voz, que é indisfarçavelmente
a de uma fita gravada. O sotaque ele-
trônico a identifica com uma campanha
organizada em favor do voto branco ou
nulo no dia 15 de novembro.

Num encontro nacional de estudan-
tes, na Universidade de São Paulo, nas-
ceu há semanas o grupo Liberdade e Lu-
ta. Sua plataforma pedir que o eleitorado
paulista vote no Pavão Misterioso, a nova
versão de Cacareco entre os eleitores que
pretendem estragar seu voto nas próxi-
mas eleições. O movimento existe tam-
bém entre os universitários do Rio e de
São Paulo, onde o nome escolhido pelos
que defendem a anulação do voto é o de
um personagem da televisão. E, em to-
do o pais, os inúmeros candidatos que
se identificaram como zebras, criaram
involuntariamente essa nova expressão
de voto nulo.

As justificativas usadas por essas
campanhas variam: às vezes se apresen-
tam como um protesto contra a Lei Fal-
cão, de outras como um reflexo do de-
sencanto dos eleitores do MDB. Em co-
mum, elas têm uma experiência passa-
da que as classifica como absolutamen-
te inócuas. Dos milhões de votos estra-
gados em 1970 praticamente não ficou
registro. Eles não constam dos mapas
comuns da votação que a Justiça Elei-
toral prepara e não deixaram qualquer
marca na vitória arenista que, naquele
ano, eles ajudaram a tornar muito ex-
pressiva. Portanto, como manifestações
de protesto —que é a forma em que ge-
ralmente se apresentam — eles não fo-
ram apenas Inúteis. Foram contraprodu-
centes. Em sua grande maioria, o voto
branco e nulo é o do eleitor descontente.
Em 1974, quando sua proporção diminuiu,
a Oposição cresceu. Quando 

"ele 
cresce,

a Oposição diminui.

Arenistas descontentes
Em Piquerobi, pequeno reduto de i

mil 600 eleitores da região da Alta So-
rocabana, um Município onde a presen-
ça do MDB vem minguando de eleição
em eleição e a Arena não cresce há seis
anos, houve campanha intensiva em fa-
vor da anulação do voto, durante três
meses. Lá, um grupo de arenistas des-
contentes pretende, com isso, que o
candidato único a prefeito da cidade te-
nha votação menor do que a soma dos
votos nulos. Isso determinaria a realiza-
ção de novas eleições em janeiro.

Mas Piquerobi é um caso raro nas
eleições municipais brasileiras, em que
os Partidos, em geral, têm se preocupado
em fazer campanha contra a opção dos
eleitores por estragarem seus votos. E'
o que faz o MDB alagoano, por exemplo,
depois que em 1974 46 mil 186 votos em
branco e 33 mil 891 anulados, em parte
pela motivação de um grupo que fez pro-
paganda dessa manifestação de protesto
entre a juventude universitária de Ma-
ceio, ajudou a dar à Oposição uma de
suas raras derrotas completas no Nor-
deste: perdeu na Assembléia Legislativa
na Câmara e no Senado.

— A juventude, que poderia definir
a nosso favor não votou porque se dizia
em protesto com a situação do pais. No

entanto, para esta eleição, estamos tra-
baihando com a juventude, principal-mente a classe estudantil, e creio que te-
remos mais sucesso agora — afirma "o "
Deputado Cleto Falcão, do MDB de ¦
Alagoas. rjiwi

Não anular l"^
Essa preocupação é geral no MDB,"'"

para quem a tendência do eleitorado em
estragar o voto é um prejuízo que sem- ,
pre leva vantagens para a Arena. O cui- 

'»
dado vale até mesmo para os lugares em , (
que o Partido de Oposição não apresen—'.'
tou candidatos.

— Nesses municípios — diz o presidi
dente do MDB mineiro, Sr Jorge Ferraz -
— recomendar aos eleitores que votem. ,
em branco seria contraproducente. O
Partido majoritário se beneficia com is'-"
so. Nos municípios em que a Arena 1 e- - ¦
a Arena 2 concorrem e nós não temos "
candidatos, sempre podemos contar corri'
que o perdedor venha a se filiar ao MDBí<Jr-

O custo dos votos de protesto parao""
MDB foram avaliados em 1970 pela Opo- _""
sição do Rio Grande do Sul. Naquele ano,"',:
em reação contra o Governo que cassara "
nove deputados emedebistas da Assem^^
bléia Legislativa para com isso abrir o"
caminho do Coronel Euclides Triches pa-.''H'
ra o Palácio Piratini, uma ala da Opo- 

'

sição gaúcha fez campanha ostensiva emT^
favor da anulação do voto. O resultado"/!
foi uma grande vitória da Arena.

Nas eleições de 1970, o MDB do Rio
Grande do Sul perdeu a maioria que ti- ,
vera na Assembléia Legislativa, fazendo
23 dos 50 deputados estaduais, elegeu 12
deputados da bancada federal de 26.e .
teve derrotados seus dois candidatos ao
Senado — um deles, o Sr Paulo Brossartí',""
que ficou 30 mil votos atrás do Senador
arenista Daniel Krieger. Isso num plel^"'*
to em que 291 mil votaram em branco é'"
112 mil anularam o voto. Os 400 mil vo---;;
tos que o MDB perdeu numa manifesta-;
ção de protesto poderiam ter dado à Opo- ¦ -

sição pelo menos uma cadeira no Senâr',",'
do. A Arena ficou com as duas.

»r/vn

Mudança
Nas eleições municipais de 1972, '

quando mais uma vez chegou a ser esTM<.
bocado no MDB gaúcho um movimento-^
em protesto agora contra a reforma
constitucional que, em meados do ano;
adiara para 1978 a eleição direta dós"-
governadores — 115 851 eleitores votaram -
em branco e 84 725 anularam o votd.h;;
O número de votos de protesto come-
cava a decrescer, mesmo se o de eleito-^ |
res aumentava.

Atualmente, desde que aprendeu a
lição de 1970 e experimentou em 1974 a",x
sua maior vitória eleitoral em grande--
parte pelo esforço que fez junto ao elei"-"'
torado para que evitasse estragar o voto, .
só num município do Rio Grande 'dO"T
Sul a Oposição tem feito campanha em
favor do voto em branco. É na cidade"
de Bom Retiro do Sul, de 4 mü e 500
eleitores, onde o MDB não tem candidato
a prefeito, embora peça votos para sua'
chapa de vereadores.

Mas não há campanha sistemática
pela anulação do voto no Rio Grande
do Sul. O Deputado César Schimer, que
se elegeu em 1974 pelo MDB com o voto
dos universitários reconhece "ter ouvido
falar qualquer coisa" a respeito de um •
movimento no meio estudantil em favor -
da anulação do voto.

Estudantes decidem em assembléia
Após longos debates em assembléia-

geral, na Ilha do Fundão, 261 estudantes
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro decidiram ontem, por 171 a 90, vo-
tar nos que consideram "candidatos au-
tênticos do MDB". A reunião, interrom-
pida há dois dias, teve a presença de
dois guardas de segurança da TJniversi-
dade, mas os debates transcorreram em
clima tranqüilo.

O grupo que defendeu o voto à Opo- '

sição justificou-o como um instrumento
de defesa dos interesses estudantis, em-
bora tenha atacado a legenda do Parti.». *
do, "cheio de adesistas". No geral, os es-
tudantes acreditam que, apesar das res-
trições da Lei Falcão, as eleições muni-
cipais são a única chance de participar, „
da vida politica do país. -!r:\'!-

Papelão garante o segredo
Eleições Municipais

tf dobri.

DiFllllrid!» iê (erlHl» NvItU]

Fi» «...

Para Vereador

o

"5 Nomi do Candidato

Núnuro do Candidato.

Iniciais ou Sigla do Partido

As cabines eleitorais nessas elei-
ções serão simples tiras de papelão,
dobráveis em três folhas, que coloca-
das sobre uma mesa garantem que
seja secreto o voto — mas permitem
visualisar a cabeça do votante. Tais
cabines são semelhantes às utilizadas
nas eleições de 1974, com a diferença
de que as da eleição passada foram

... vtrso da còduU

oferecidas pelas Casas Sendas e pelo
Banrio, como "participação cívica do'
sistema financeiro".

As cabines, assim como umas
e cédulas, estão à disposição dos pre-
sidentes de mesas nas zonas eleitorais
e deverão ser armadas somente ria'
manhã do dia 15 de novembro, em
cada uma das sessões eleitorais.
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Briga
Talaviv/AP

Washington (da corres-
pendente) — A bri£a entre
os yelhos e os novtls asses-
sores do Presideníe eleito'os Estados Unido) Jdmmy
Carter rebentou, .Wndo por
tema a imporÇahtcj fase de
organização da nó>>a Admi-
nistráção demooraía que se
insféõíárà na Cas^r Branca
no dia 20 de janeiro. Os li-
deres dos dois grupos são,
respecitivainentJe, " Hainiltqri
Jordan, que comandou des-
de o inicio a campanha de
Carter, e Jack W>tson, que
ap5s" a vitória fcí encarre-
gado do plano de transição.

O Presidente eleito disse,
recentemente, agíadar-lhe
a competição entre os
membros de seu staff, mas,
segundo os círculos diplo-
mátlcos de Washington, es-
ta 

'briga 
parece estar indo

longe demais. Um membro
do' gabinete de, Carter co-
mentou que "se podem es-
pecai no futuro mais;briga3
como esta" e descartm que
haja, efetivamente, cm cll-
má "de competição ei tre os
assessores de Jimmy: Car-
ter1;"'muito particularmente
entre Jordan e Watsoii.

OjJ

entre assessores de Carter já é pública
GOVERNO

DO ESTADO DO
Spí RIO DE JANEIRO 1^

SECRETARIA DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO 1

China foi o tema do
adeus de Mike Mansfield

DOIS RELATÓRIOS

A briga estourou quando
Jordan, terminada a cam-
ipanha e sem íunçõts no
quadro das atividades do
novo Presidente, lhe enviou
um pequeno, multo pe.jueno
relatório sobre como deve-
ria organizar seu staíf na
Casa, Branca. O documento
colidiu com o volumosa re-
latório elaborado por Wat-
6on, a quem Carter encarre-
gou de todos os preparati-
vos para a transição» in-
cluindo a importante tarefa
de.-iiomear as pessoas: im-
portantes para os lugares
importantes.

í$ira desmentir a briga-,
os-dois tiveram quinta-fetoa.'
urç., encontro, sugerido;-por
Carter, ma residência? do
Presidente eleito em Plains,
na-Geórgia, e fizeram-s^ fo-
itografar abraçados, para
mostrar à opinião püàlica
que tudoi vai bem entremeies.
O&íassessores de Carte'; há
multo que proouram i.an-
qutllzar a opinião púilica
norte-americana sobre, os
rumores da briga, afirraan-
doxe reafirmando que entre
o'Sfaff de Carter tím há
"indivíduos ávidos dè; po-
dér", mas apenas bons exe-
cutivos e bons democratas,
fiéis1 ao Presidente e sem
ambições pessoais.
»i |.
O pomo da discórdia é a

antigüidade dos amigos de
Carter. No primeiro lugar
está Charles' Kirbo, que já
em 1962 venceu na justiça
a eleição de Carter para o
Senado Estadual, contesta-
da peta oposição, que acusa-
va o então Senador, eleito
de fraude. E, a seguir, vem
Jordan, que trabalhou na
campanha de Carter para
Governador em . 1966. Em
1970 entra em cena Jody
Powell, que ajuda o líder a
conquistar o Governo da
Geórgia, perdido quatro
ariòs antes. Já nesta cam-
pariha surge o nome de
Watson.
i Assim, Jordan arroga-se a
prerrogativa de dar. conse-
lhos, primeiro, a Carter, de
quem foi secretário e cuja
.campanha para a Casa
Branca começou a preparar
hçi longos meses e sempre
comandou. Ele esperava ver
seu esforço recompensado
quando a vitória chegasse,
rb verão passado, Watson
antecipou-se e apresentou o
primeiro esboço de relatório
sobre a transição, défen-
dèndo um processo novo: a
instalação de Carter na ca-
pitai de uma vez só e não
por fases, como fizeram ou-
tios' Presidentes. A anteci-
pação valeu-lhe o cargo e
deu início à briga.

I I

,0 jrelatório mais volumo-
so, posteriormente apresen-
tado por Watson, contraria
ai tradição, mas festa de
acordo com os gostos de
Carter", disse um de seus
assessores. Aliás, o único
precedente é de Franklin
Dielaho Roosevelt lum ídolo
para Carter). Nos tempos
recentes, John Ketinedy es-
perou a posse em sua casa
dê Hyannis Port e Richard
M. Nixon instalou-se no
Plerre Hotel de Nova Ior-
q(ie'

Jordan encabeça com seu
relatório aqueles que' defen-
derri a defesa da tradição:
Carter esperar a pos:;e para
entrar em Washington, até
por que seu Vlce-Pre^idente
«leito, Walter Monda le, co-
mo Senador, tem.escritório
no ©apitólio que pode servir
dè centro de atividad ;s pa-
rá os novos senhores da Ca-
sá Branca, enquantti não
chega 20 de janeiro. Ao
rrresmo tempo, os partida-
rios, de Jordan pretendem
evitar que Carter, instalan-
dó-se já em Washington,
crie a imagem de "um Go-
vd(rno provisório no exílio,
que,, aguarda a queda do
Governo no Poder".

Washington — Pontual-
mente, as 12h30m de on-
tem, o Senador Mike Mans-
field entrou no Salão Van-
denberg do Senado, sentou-
se, como os demais 40 con-
vidados, na primeira cadei-
ra livre que encontrou e
cumprimentou seus vizi-
nhos de mesa. Nada indica-
va que menos de dois meses
atrás ele havia presidido
pela última vez a uma
sessão do Senado como li-
der da maioria democrata.
Na verdade, oficialmente,
sua presença de 33 anos no
Congresso norte-americano
só se encerrara em janeiro
próximo.

Mike Mansfield tratou de
ecllpsar-ise 'antecipada-
mente, pouco a pouco, para
evitar festas e homenagens
estrondosas na data final.
Ao mesmo tempo, para não
parecer arrogante, ele ain-
da comparece a algumas ce-
rimônlas públicas nas quais
ele é o convidado de honra
— mas a condição de que
o tributo seja velado e sirva
a algum propósito mais con-
creto.

DIRETO AO ASSUNTO

Assim, nos convites para
o almoço de ontem no Salão
número 138 do Capitólio, or-
ganlzado por uma prestigia-
da associação de jornalistas
de Washington (o Overseas

¦Wrilters Club), constava que
Mansfield falaria sobre sua
recente viagem à China e
não que se tratava de uma
homenagem de despedida.
O próprio Senador, aliás,
encarregou-se de evitar so-
lenidades maiores. Decli-
nando fazer qualquer dis-
curso de abertura ou encer-
ramento _ hábito jamais
recusado por outros ilustres
oradores de almoços seme-
lhantes — ele preferiu en-
trar logo no assunto estipu-
lado a China.

. Suas opiniões e obser-
vações, como de hábito, fo-
ram pertinentes, inequívo-
cas, categorizadas (ele se
interessa pela China desde
1921, data de sua primeira
viagem a Shangai) e ousa-
das. Alguns exemplos da sa-
fra de ontem de Mike
Mansfield:"Acho que a China é o
pais-lider incontestável do
Terceiro Mundo e sua
atuação nessa esfera s ó
tenderá a crescer no futu-
ro.

Como Pequim vê a deten-
te russo-americana? "Nãu

gostam.""Acho que poderá ocorrer
uma lenta melhoria nas re-
lações Moscou-Pequim em
nivel de Estado para Esta-
do, mas não em nivel de
Partido para Partido. Até
mesmo as condolências pela
morte de Mao Tsé-tung, en-
viadas ao Partido chinês
por Partidos comunistas da
Europa Oriental, foram de-
volvidas. O mesmo não
aconteceu com as mensa-
gens enviadas de Estado
para Estado.

"O tantas vezes falado
mercado de 750 milhões de
pessoas para os produtos
o c i d e ntais simplesmente
não existe. Os chineses não
precisam de nós. A impor-
tancia do intercâmbio co-

Dorrit Harazim
Correspondente

mercial é essencialmente
política.""Sou favorável a venda
de armas norte-americanas
ao Governo de Pequim, se
os chineses as solicitarem.
Mas acho que eles são per-
feitamente auto-suficlen-
tes". À pergunta se ele
recomendaria, inclusive, a
venda de armamento sofls-
ticado, possibilidade exclui-
da tanto por Gerald Ford
como por Jimmy Carter du-
rante o seu debate eleitoral
televisado sobre política ex-
terna, Mansfield respon-
deu: "Acho que a China de-
veria ser tratada como
qualquer outro país à qual
vendemos armas, seja ele o
Irã ou a Iugoslávia."

"Oa chineses não mani-
festaram o menor interesse
pelo desenrolar das eleições
presidenciais americanas e
não tive a impressão de que
eles tivessem alguma prefe-
rència."

"No que se refere à Por-
mosa, uma coisa é clara: os
chineses esião' decididos a
ter a ilha de volta. Eles são
pacientes, mas são igual-
mente decididos. E toda e
qualquer relação de
Washington com Pequim
passa poi esse nó. Estou
convecido de que quanto
mais tempo levarmos para
resolver a questão, mais di-
ficil ela se tornará. Em
meados da próxima semana
apresentarei minhas reco-
mendações ao Congresso.
Esperem até lá, antes de ti-
rarem conclusões". A julgar
pelo que ficou subentendido
no almoço, entretanto, as
recomendações de Masfleld
poderão contrastar frontal-
mente com a aliança mili-
tar e a fidelidade oficiai do
Governo norte-americano
com Formosa.

Mansfield fez essas decla-
rações no mesmo tom me-
nor, sem rodeios e sem reto-
rica com que se empenhou
no passado ao defender os
direitos civis dos negros
¦americanos, a diminuição
das diferenças sociais no
país, e a retirada dos Esta-
dos Unidos do Vietnã. O va-
zio que ele deixará no Con-
gresso não é uma mera for-
ma de expressão. Numa
época em que o respeito e
a confiança do público para
com os políticos esitá em seu
nível mais baixo, os qualifi-
cativos usados com maior
freqüência para definir Mi-
ke Mansfield soam quase
fora de moda: "honesto",
"decente", "justo", "patrió-
tico", "honrado", "íntegro",
"delicado".' Essa linguagem
reflete bem o contraste en-
tre Mansfield e seu anteces-
sor no' cargo, Lyndon John-
son, que exerceu o poder de
liderança com tanta bruta-
lidade que alguns senadores
liberais da época, como
lembrou recentemente The
Washington Post, condido-
naram sua participação dos
assuntos políticos do Sena-
do em 1961, quando ele
ascendeu à Vice-Presidência
do pais, ao recebimento de
um convite formal.

Em comparação, os 16
anos de liderança de Mans-
field (além de 10 anos como
Deputado e 7 como Sena-
dor) parecem suaves.
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Depois do incidente, Allon (E) teve uma conversa calma com Toon

AUon destrata

Burns adverte contra
mudanças na economia

Washington — Confir-
mando as expectativas de
que brigaria desde o primei-
ro momento com Carter so-
bre a política econômica, o
poicroio e conservador Pre-
sidente da Junta Federal de
Reserva dos Estados Uni-
dos, Arthur Burns, advertiu
ontem os democratas, dian-
te do Comitê Bancário do
Senado, contra qualquer es-
forço destinado a dar um
impulso rápido à economia.

Reconheceu que existe
uma necessidade evidente
de expansão das economias
dos países industrializados,
mas afirmou que os meto-
dos tradicionais de estímulo
econômico poderiam ser
contraproducentes. Acres-
centou que os métodos do
passado para estimular os
trabalhadores, tais como
déficits orçamentários e fa-

cilidades credltícias "não

podem funcionar efetiva-
mente num ambiente que
se tornou muito sensível
aos temores e expectativas
inflaclonárlas."

Aos 72 anos e com um
mandato que durará até
1978, Burns foi a figura cen-
trai, numa certa fase, do
esforço antiinflaciü.tai a do
Presidente Nixon e man-
têm grande prestígio, ape-
sar de idéias radicais a res-
peito da economia. Afirmou
ontem no Senado que a
Junta não fugirá à ^sua res-
ponsabilidade de "oferecer
um julgamento independen-
te sobre as questões que nos
a t i n j a m " e consideraria
"uma política nefasta" o sú-
bito levantamento de todas
as restrições às emissões
monetárias.

Embaixada dos EUA em
Moscou é "insalubre"

Washington — O Depar-
tamento de Estado decla-
rou, ontem, "insalubre" a
Embaixada dos Estados
Unidos em Moscou, aumen-
tando todas as vantagens
por risco (uma taxa adicio-
nal de 25% que só costuma
ser concedida em tempo de
guerra ou calamidade) a
seus funcionários.

O Departamento baseou-
se no relatório sobre "as
condições do meio-ambien-

sa-
as

te, levando em conta a
lubridade, as doenças,
instalações médicas e hospi-
talares e o clima" na Capi-
tal soviética. Há quase um
ano o pessoal da Embaixa-
da se queixa de males pro-
vocados por radiações, atri-
buidas aos serviços secretos
da URSS. Alguns, depois de
exame médico, foram mes-
mo transferidos para os Es-
tados Unidos.

Paris vê com
frieza ação
contra OPEP

Paris — A França reagiu friamen-
te à proposta norte-americana para for-
inação dé uma frente comum contra os
pàises produtores de petróleo, visando
impedir um eventual aumento do produ-
to que poderá ser anunciado quando a
OPEP se reunir em dezembro.

Washington vem pressionando for-
temente os países da Europa Ocidental e
o Japão para que não cedam às exigên-
cias árabes, e a Administração Ford che-
gou até a pedir ao Presidente eleito Jim-
my Carter que também adote uma vigo-
rosa posição contra o aumento.

Intransigência
A enérgica iniciativa dos Estados

Unidos, que imediatamente começou con-
sultas com o Japão e a Europa Ociden-
tal para elaboração de uma estratégia
antialtista, surpreendeu os países con-
sumidores, aparentemente dispostos a
ceder de antemão à escalada da OPEP
(Organização dos Países Exportadores
de Petróleo).

Ontem o Primeiro-Ministro britani-
co James Callaghan reuniu-se em Paris
com o Presidente Valéry Giscard d'Esta-
ing para examinar diversos assuntos eco-
nõmicos, inclusive a repercussão da alta
do petróleo sobre a economia de seus
países. Após o encontro, o porta-voz ofi-
ciai do Champs Elysées informou que a

, França não especificará formalmente
sua posição enquanto os Estados Unidos
não apresentarem oficialmente sua pro-
posta.

A reação francesa era esperada, de-
vido aos vínculos comerciais mantidos
com os países árabes e ã dependência
da França, assim como dos demais pai-
ses da Europa Ocidental, das remessas de
petróleo do Oriente. Já na crise ante-
rior, o Governo de Paris foi contrário à
formação de uma frente de países im-
portadores para se contrapor aos expor-
tadores.

Diante da perspectiva de alta, que
poderá não ser inferior a 10%, os Esta-
dos Unidos admitem como medida de
coação contra os exportadores a redu-
ção do fornecimento de armas, o que
afetaria os dois mais importantes mem-
bros da OPEP: Irã e Arábia Saudita, que
são também os dois maiores comprado-
res de armamentos norte-americanos.

Más perspectivas
O Mercado Comum Europeu caleu-

lou que se o petróleo sofrer uma elevação
de 10%, a Europa será sobrecarregada em
4 bilhões e 900 milhões de dólaies anu-
ais, enquanto todos os países consumido-
res ficarão onerados em 12 bilhões de
dólares anuais. A OPEP deve reunir-se
em Qatar, em 15 de dezembro próximo.

Até agora, o Presidente eleito dos Es-
tados Unidos parece estar resistindo às
pressões da Casa Branca para pronuncl-
ar-se publicamente sobre a alta eventual
antes que a OPEP se pronuncie. Seguu-
do o The New York Times, tanto o De-
partamento de Estado quanto o do Te-
souro manifestaram que um enérgico
pronunciamento de Carter antes da reu-
nião de Qatar poderia impedir o aumen-
to.

Os assessores de Carter disseram que
ele resistirá às pressões não por discordar
da Administração Ford mas porque dese-
ja manter-se firme na determinação de
abster-se de intervenções políticas an-
tes de assumir o Poder, a 20 de janeiro
de 1977. Em sua primeira entrevista, de-
pois de eleito, ele se limitou a dizer que
um novo aumento petrolífero "seria um
golpe sério, e é algo que me preocupa".

No segundo debate com Ford duran-
te a campanha eleitoral, Carter adver-
tiu que seu governo consideraria um no-
vo embargo petrolífero por parte dos
membros da OPEP como "uma declara-
ção de guerra econômica" contra os Es-
tados Unidos.

Mais petróleo na página 18

Embaixador dos
Estados Unidos

Telaviv — "Que conste que só
lhe digo bom dia por uma quês/ao de
cortesia, pois estou muito descontente
com o voto dos Estados Unidos na ONU
condenando Israel", disse o Chanceler
Yigal Allon ao Embaixador norte-àme-
ricano Malcolm Toon na frente de di-
plomatas, jornalistas e fotógrafos numa
violação sem precedentes da etiqueta
diplomática nas relações entre os dois
países.

A maneira grosseira pela qual Allon
destratou Toon deixou o Embaixador
norte-americano em situação bastante
embaraçosa no grande salão de confe-
rências da Casa Bethsarabia, em Tela-
viv, onde o' Chanceler recebia uma de-
legação de congressistas dos Estados
Unidos que realizam uma viagem pelo
Oriente Médio. O diplomata limitou-se
a dizer ao Ministro: "Daqui a pouco fa-
laremos sobre isso".

Explicação e origem
Logo depois do incidente a Embai-

xada dos Estados Unidos em Israel dl-
vulgou uma declaração, afirmando: "O
Embaixador e o Ministro tiveram um
vigoroso Intercâmbio de opiniões a res-
peito dos acontecimentos no Conselho de
Segurança das Nações Unidas. O Minis-
tro manifestou sua opinião, a posição
norte-americana foi claramente apre-
sentada pelo Embaixador Toon, e agora
temos uma idéia clara da posição de
ambos os países em relação a esse
assunto".

A desfeita de Allon a Toon originou-
se na véspera, quando os Estados Uni-
dos uniram-se a uma declaração con-
junta do Conselho de Segurança da
ONU reprovando a política de Israel na
administração dos territórios árabes
ocupados desde 1967. O documento ma-
nifesta uma "profunda preocupação"
pela situação naqueles territórios e
exorta Israel a garantir o bem-estar e
que tem organizado manifestações con-
tra as forças de ocupação.

À declaração da ONU "deplora ener-
gicamente" as medidas tomadas por Is-
racl nos territórios ocupados, que "alte-
ram sua composição demográfica e sua
natureza geográfica, particularmente
com o estabelecimento de colônias" nes-
ses territórios e a anexaeáo de Jcrusa-
lém, cuja administração, de acordo com
as determinações internacionais, cabe à
Jordânia.

Bombas em Beirute
param tropa síria
Beirute — O reinicio de fortes bom-

bardeios entre os bairros cristãos e mu-
çulmanos em Beirute impediu ontem a
progressão das tropas sirias que, em
nome da força de paz pan-árabe, vai es-
tabelecer uma faixa de isolamento na
Capital libanesa para assegurar o res-
peito ao cessar-fogo.

Os disparos de artilharia tanto nas
zonas controladas pelos muçulmanos
(Beirute Oeste) quanto nas cristãs (Les-
te.i provocaram explosões durante todo
o dia, enquanto veículos percorriam as
ruas exortando a população a refugiar-
se e os hospitais tinham novamente in-
tenso movimento.

Duas brigadas sirias com 4 mil ho-
mens, 600 blindados, artilharia pesada e
lança-foguetes acamparam junto aos
limites de Beirute e passaram o dia on-
tem cavando trincheiras e fortalecendo
posições enquanto esperavam ordens
para prosseguir em sua tarefa.

Um porta-voz da força de paz pan-
árabe, falando num quartel situado
num subúrbio da Zona Sul de Beirute,
declarou: "Nossa principal pr?ocupação
neste momento é reforçar nossas posi-
ções a fim de garantir a segurança das
zonas que já ocupamos".

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO |
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CONCORRÊNCIA N.° CO-0Q1/76
A CODIN — Companhia de Distritos

Industriais do Estado do Rio de Janeiro, rea-
lizará no dia 06/12/76, às 10 horas, em
sua sede, à Rua da Quitanda, n.° 30 — 11.°
andar, CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ELA-
BORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINARES,
PLANO DIRETOR E ANTEPROJETOS DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO
DISTRITO INDUSTRIAL DE DUQUE DE CA-
XIAS.

OBSERVAÇÕES:
a) Somente poderão participar firmas

raicicnais;
b) O capital mínimo exigido para os

concorrentes é de Cr$ 600.000,00 (seiscen-
tos mil cruzeiros), integralizados até a data
prevista para a abertura da licitação;

c) Os concorrentes deverão comprovar
experiência em elaboração de projetos de
distritos industriais ou semelhantes, com a
apresentcição do curriculum técnico;

d) O edital contendo os elementos bá-
sicos da presente licitação poderá ser adqui-
rido ao preço de Cr$ 5.000,00, na Divisão
Financeira da CODIN, a partir do dia- 18 do
corrente.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1976

Eng. Edgard Pina Novaes
Presidente da Comissão Especial de Licitações

SINDICATO NACIONAL
DA INDÚSTRIA DO CIMENTO

RESULTADO ELEITORAL
Em cumprimento ao disposto no art. 70 da Portaria n.° 3.437,

de 20/12/74, do Sr. Ministro do Trabalho, faço saber que no dia

19 de outubro de 197á, em Ia. convocação, foram eleitos, unani-

memente, os novos dirigentes e delegados-representantes deste

Sindicato nas Federações das Indústrias para o triênio novembro/

1976/ novembro/1979, a saber:

PARA À DIRETORIA

Efetivos - José Mário Tavares de Oliva, José Ermírio de Moraes

Filho, João Pereira dos Santos filho, Carlos Alberto

Moura Pereira da Silva, Alberto Proença de Faria, Ge-

raldo Dias, Fausto Bacchi.
Suplentes — Walter Heinrich Straus, Marcos Antônio Soares Ri-

beiro, Clóvis Scripilliti, Oswaldo Barcellos Cordeiro^ de

Farias, Olavo de Queiroz Guimarães Filho, Gildásio
Esteves Guedes, Alberto Lang Sobrinho.

PARA O CONSELHO FISCAL

Efetivos — Edno Joselin Marques, Antônio Barreto de Oliveira

Póvoa, Cid Meirelles Ferreira.

Suplentes — Júlio Gomes Berra, Roberto Vianna da Palma, Cid de

Carvalho Cruz.

PARA DELEGADOS-REPRESENTANTES NAS
FEDERAÇÕES DAS INDÚSTRIAS DAS UNIDADES

FEDERATIVAS À SEGUIR MENCIONADAS:

PARÁ

Efetivos - João Pereira dos Santos Filho, Antônio Kowalewski.

Suplentes — Marcílio Felguelras Viana, Paulo Tavares Lima.

MARANHÃO

Efetivos — José Bernardino Pereira dos Santos, Rui llayno Coelho

de Abreu.
Suplentes — Paulo Oscar Boechat, Eades Silva Thé

CEARÁ
Hamilton Nogueira, Valdivino leão de Carvalho. ^
Clóvis Scripilliti, Joaquim Pinheiro Cavalcante Maciel.

RIO GRANDE DO NORTE
José Bernardino Pereira dos Santos, Emerson Azevedo.
João Batista de Albuquerque, Fernando Souza Didier.

PARAÍBA
Manoel Bernardino Meira de Oliveira, José Costa.

Suplentes — Fernando da Costa Carvalho, Frederico Fragoso da

Costa.
PERNAMBUCO

Efetivos — José Bernardino Pereira dos Santos, Clóvis Scripilliti.

Suplentes — Fernando João Pereira dos Santos, José Maria Rangel
da Silva.

ALAGOAS

Efetivos — Ricardo Coimbra de Almeida Brennand, Adeildo Matos

Ribeiro.
Suplentes — Germano de Albuquerque Sihler, Marcos Alexandra

Arauio Siqueira.

SERGIPE

Efetivos — Clóvis Scripilliti, David Menezes Prudente.
Suplentes - Inaldo de Andrade Coelho Gueiros, Fernando Costa

5ouza Gurgel.
BAHIA

Efetivos - Emílio Maltez Alves, Herbert Werner Rodcnburo.

Suplentes - Edgard Ailton Malagoni, Timóteo Augusto de Souza

Trindade.
MINAS GERAIS

Efetivos - José Mário Tavares de Oliva, Gerson Dias.

Suplentes - Joaquim da Fonseca, Jacy Vieira do Prado.

ESPÍRITO SANTO

Efetivos - João Pereira dos Santos Filho, Sérgio_ Maçães.

Suplentes - João Agripio Menezes, Diomédis José Scchin.

RIO DE JANEIRO

Efetives — Paulo Mário Freire, Alberto Proença de Faria.

Suplentes - Edno Joselin Marques, Volney do Nascimento Ribeiro.

SÃO PAULO
— José Ermírio de Moraes Filho, Francisco Moraes

Efetivos
Suplentes

Efetivos
Suplentes

Efetivos

Efetivos
Barros.

Suplentes - Antônio Barreto de Oliveira Póvoa, Júlio Gomes Berra.

PARANÁ

Efetivos - Castorino Augusto Rodrigues, Sérgio Pincroli Gomes.

Suplentes — Arivaldo Mauro Pinto, Nilton Dutra da Silva.

SANTA CATARINA

Efetivos — Wismar Costa Lima Filho, Osório lutiis Silveira Martins.

Suplentes — Jovino Conte Tombini, Waldir Dutra.

RIO GRANDE DO SUL

Efetivos — Idro Antônio Prado, Sérgio Baptista Zaccarelli.

Suplentes — Divino César Pinheiro, Adelar Antônio Agnes.

GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

Efetivos — Ermírio Pereira de Moraes, Geraldo Dias.

Suplentes - Benedito da Costa Goulart, Carlos Magno Caldeira
Coelho.

(aj JOSÉ

Rio de Janeiro,

MÁRIO TAVARES
Presidente

DE OLIVA
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Itália aprova austeridade Madri/AP

TÂ beira da morte, o perdão

Roma — Vinte e oito anos de
bom comportamento em várias pri-soes e uma sentença médica que o
dá como muito próximo da morte
foram as razões que sugestionaram
a Justiça militar da Itália a comu-
tar a pena de prisão perpétua do
ex-Tenente-Coronel das SS nazis-
tas, Herbert Kappler, um dos gran-des criminosos da II Guerra Mun-
dial que hoje deverá ser libertado e
viajar de volta a Alemanha Oci-
dental, muito provavelmente à sua
cidade natal, Stuttgart.

A confirmação oficiosa da liber-
tação de Kappler foi transmitida
ontem por um membro do Tribunal
Militar Territorial de Roma. E ime-
dlatamente suscitou uma avalan-
che de protestos que muitos dos
Jornais italianos divulgaram em
suas edições. O principal protesto
partiu de uma entrevista de Fer-
nando Piperno, presidente da co-
munidade judaica desta cidade:"Esta é uma decisão que se apre-
senta como ofensa intolerável à
memória dos fuzilados nas Fosse
Ardeatine, em março de 1944".

Grande discussão
Desde o momento em que se

soube da provável clemência a Her-
bert Kappler, hoje um pacato e bem
repousado senhor de 69 anos há vá-
rios meses em tratamento no Hos-
pitai Militar Romano, ex-coman-
dante nazista de Roma que coman-
dou e executou pessoalmente o
massacre, a grande discussão da ei-
dade voltou a ser a represália que
levou & morte 335 pessoas, reféns e
vitimas escolhidas sem qualquer
critério pelo comando das tropas
nazistas.

A história da tragédia voltou a
aer atualidade: desde as suas pri-
melras horas, no início de uma tar-
de sonolenta de 32 anos atrás,
quando uma ação da resistência ei-
vil Italiana terminou com a morte
de 33 soldados e oficiais de uma
companhia de SS nazistas, na Via
Rasella, uma das ruas centrais de
Roma, muito próxima do Palácio
Quirinal.

Trinta e seis horas depois, vá-
rios caminhões transportavam até
uma fossa abandonada, nas proxi-
midades da Via Appia Antica, 335
homens, mulheres e adolescentes
italianos que, sem saber porque, f o-
ram metralhados por pelotões das
SS que obedeciam ao comando do
Tenente-Coronel Herbert Kappler.

Araújo Netto
Correspondente

Muitos deles foram retirados
das prisões (políticas e comuns) de
Roma. Quatro eram simples curió-
sos que, impressionados com a mo-
vimentação dos caminhões que se
dirigiam às fossas Ardeantinas, fo-
ram recolhidos e embarcados à
força.

Preso em 1945, depois da quedada Alemanha, Kappler só foi julga-do e proclamado criminoso de
guerra em 1948. Após um processorumoroso, a sentença dos juizes o
condenou à prisão perpétua, sem
levar em consideração a alegação
que Kappler, em sua defesa, tentou
transformar em álibi: de que a sua
fora uma ação militar; de que ele,
enfim, agira como soldado, obede-
cendo ordens de seus superiores
(entre os quais o próprio Adolf Hi-
tler) que tinham decidido sacrifi-
car 10 italianos por cada alemão
morto no atentado da Via Rasella.

Em 1972, o caso Kappler passou
a ser sistemática e insistentemente
tratado diplomaticamente entre di-
versos Governos de Bonn e Roma.
Bonn insistindo em obter uma cie-
mência política para Kappler. Ro-
ma resistindo (o quanto foi possi-
vel) a esta pressão, evocando sem-
pre a monstruosidade do crime que
transformou o ex-Tenente-Coronel
das SS num símbolo da barbárie e
da crueldade do nazismo. Pratica-
mente o alemão mais odiado por to-
dos os romanos.

Numa recente entrevista conce-
dida à televisão italiana, Herbert
Kappler — que hoje seria um ho-
mem minado por um câncer de in-
testino — voltou a dizer que se li-
mitou a cumprir ordens superiores.
Acrescentando que "se tivesse que
recomeçar sua vida, hoje procede-
ria apenas em função do que a sua
consciência lhe impusesse".

A nova polêmica aberta pela li-
bertação de Herbert Kappler não
esquece também um detalhe do pro-
cesso e da sentença de 1948: o que
recorda que a sua condenação e
prisão perpétua só se fez possível,
só pôde ser juridicamente validada,
porque o fuzilamento dos reféns
Italianos não obedeceu a uma an-
tiga Convenção de Genebra, aque-
Ia que aceita — em situações de
guerra — a represália baseada no
cálculo de 10 vidas por uma.

Desta forma, Kappler acabou
sendo condenado pela morte de cin-
co italianos. Exatamente os cinco
que excediam a regra da velha e
brutal Convenção de Genebra.

V* ¦

Roma — No primeiro teste parla-mentar importante do Governo mino-
ritário democrata-cristão da Itália,
formado há três meses, o Primeiro-
Ministro Giulio Andreottl conseguiu
um voto de confiança na Câmara dos
Deputados, assegurando, assim, em
principio, a aprovação de seu planode austeridade, que inclui aumento
dos impostos e redução dos gastos go-vernamentais.

Ao mesmo tempo, um milhão de
trabalhadores declararam-se em gre-ve contra o plano de Andreottl. As
atividades em Liguria e no porto de
Gênova ficaram paralisadas durante
quatro horas. E cerca de 400 mil tra-
balhadores ferroviários e dos correios
entraram em greve de 24 horas pormelhores salários.

O voto

Andreotti obteve 249 votos a fa-
vor, 37 contra e 267 abstenções, estas
dos comunistas, socialistas/liberais e
social-democratas. Somente os demo-
crata-cristãos e o Partido do Sul Ti-
roles votaram pela confiança. Pro-
nunciaram-se contra o Partido Radi-
cal, a Democracia Proletária e o Mo-
vimento Social Italiano.

A abstenção do PCI confirmou o
apoio indireto dos comunistas ao Go-
verno, apesar de um certo desconten-
tamento do Partido, cujo apoio é vital
para a sobrevivência de Andreotti, cri-
ticado por não especificar, em deta-
lhes, a maneira pela qual pretende
utilizar o dinheiro arrecadado pelo
plano de austeridade.

O voto de confiança, no entanto,
praticamente autoriza o Primeiro-Mi-
nistro a conseguir novos empréstimos
institucionais, no montante de 6 bi-
lhões de dólares, em impostos dire-
tos e indiretos, bem como aumento
de tarifas nos serviços públicos no
próximo ano.

Kennedy acha
PCI diferente

Roma — O Senador democrata
norte-americano Edward Kennedy de-
clarou ontem que o Partido Comu-
nista Italiano (PCI) "é diferente" dos
outros Partidos totalitários da Euro-
pa Oriental e que cabe ao povo ita-
liano decidir se ele deve ou não assu-
mir o Poder, "sem interferência ex-
terna". A seu lado, na entrevista queconcedeu à imprensa, estava Sérgio
Sogro, membro do Comitê Central do
PCI.

Antes, em audiência privada de
meia hora, Kennedy e seu sobrinho
Joseph foram recebidos pelo Papa
Paulo VI e, apesar da Santa Sé não
ter feito qualquer declaração a res-
peito, fontes eclesiásticas informaram
que o Papa havia desaprovado a "ati-
tude demasiadamente permissiva" do
Partido Democrata norte-americano
frente ao aborto.
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Em Madri, os operários da Chrysler foram dos poucos que aderiram

Greve geral só tem 4$ftk
de adesão na Espanha

Madri, Barcelona, Bilbao e Pamplona— A greve geral convocada para ontem
na Espanha pelos sindicatos clandesti-
nos não alcançou a esperada adesão de2 milhões de trabalhadores e informa-
va-se em Madri que os grevistas eram
pouco mais de meio milhão (cerca dè4% dos 12 milhões de operários de todo
o pais), cifra que as autoridades situa-
ram apenas- em 200 mil.

"Em todo o país, reina a mais abso-
luta normalidade", destacou o Subse-
cretário do Ministério do Interior, José
Orti, ao informar que cerca de 120 fo-
ram realizadas no dia de ontem, sem
que contudo tenham sido registrados
choques ou incidentes mais graves. OArcebispo de Madri, Dom Vicente Enri-
que Tarancón, e o líder das comunistas
Comissões Operárias, Marcelino Cama-
cho, estão sob proteção especial da poli-cia, por terem sido ameaçados de morte.

Maiores adesões
As maiores adesões ao movimento

grevista — o primeiro de caráter nacio-
nal desde 1934 — foram registradas emBarcelona, onde havia 100 mil trabalha-
dores paralisados; nas Astúrias, com 50
mil grevistas, em sua maioria mineiros
e operários da construção; na basca
Biscáia, também com 50 mil grevistas;em Madri (35 mil); Sevilha (30 mil) e
na Andaluzia — região de graves pro-blemas trabalhistas, pela baixa renda
do operariado — com cerca de 15 mil
grevistas, quase todos metalúrgicos.

Em Madri, as autoridades assegura-
ram que os transportes funcionaram
normalmente — embora duas composi-

ções do Metrô tenham precisado recor-
rér a maquinistas do Exército — da
mesma forma que o abastecimento de
gêneros, bancos e as escolas primárias.

No cinturão industrial da Capital
houve alguns choques com policiais que,tentavam dissolver piquetes mas não^e
concretizaram ameaças a várias empre-
sas de que seriam incendiadas ou bom-
bardeadas. Por. precaução, no entanto,
a maioria das fábricas ameaçadas fe-
charam suas portas, temendo represa-
lias.

A firmeza do Governo diante dos
grevistas — a greve foi considerada po-litica e não trabalhista — e a' maior
cautela de alguns meios sindicais queacreditavam inoportuna a eclosão de
um movimento de protesto no atual mo-
mento politico contribuíram para a
menor repercussão da greve.

Ao afirmar que os sindicatos de es-
querda se empenhavam pelo "aspecto
pacífico" da greve, declarou o lidei-
comunista Marcelino Camacho que "o
Governo não deixara às olasses traba-
lhadoras outra alternativa senão a pa-ralisação da produção. Não aceitamos
ser as únicas vitimas da crise eco-
nômica", acrescentou. ,No entanto, in-
formou-se que direitistas como Antônio
Girón, estão também sendo vigiados,
mas com o objetivo de evitar grandesmovimentações para a preparação daconcentração dos franquistas, dia 20 emMadri.

Inusitadamente, numa fase de ma-rasmo econômico, as Bolsas de Valores
reagiram positivamente à greve, acusan-
do alta, de dois pontos nos. índices algo
que não ocorria há alguns meses e quefoi interpretado como sinal de confian-
ça e apoio dos investidores no Governo.

Otelo é
posto em
liberdade

Lisboa — O ex-chefe do
Comando Operacional doContinente (Copcon) e ex-
candidato à Presidência daRepública portuguesa, Ma-
jor Otelo Saraiva de Carva-
lho, foi.posto ontem em li-
berdade,' após cumprir 20
dias de cadeia numa prisãomilitar de Lisboa por ter
feito declarações políticassob liberdade condicional do
processo, em que fora en-
quadrado por suas ativida-
des políticas pregressas.

¦ O Major Otelo, embora
estivesse respondendo a
processo, recebeu 16,5% dos
votos na elsição presidenci-
ai, da qual saiu vencedor o
General Ramalho Eanês.,
Também ontem em Lisboa
informou-se que o General
Pires Veloso, comandante da
Região Norte do pais, teve
alta do hospital do Porto,
onde ficou internado duran-
te cinco meses em conse-
quência de um desastre aé-
reo.

O Governo português
anunciou medidas de áus-
teridade econômicas, entre,
as quais figura um progra-
ma de poupança obrigató-
ria que afetará milhões, de
portugueses — principal-
mente os mais abastados —
num esforço de recuperar
a estabilidade econômica
lusitana. ii> -:..

Agnelli
encontra
Kossiguin

Moscou — O presidente
da; Fiat, Giovanni Agnelli,
reuniu-se ontem no Krem-
lin com o Premier Alexei
Kossiguin, para discutir yá-
rios pontos relacionados
com a cooperação soviéti-
co-italiana e, "as possibili-
dades da Fiat aumentar
sua participação" no desen-
volvimento da União Sovlé-
tica, segundo informou a
agência Tass da URSS.

A principal indústria au-
tomobilistica soviética, em
Togliattigrado, montada
com a ajuda da Fiat, cons-
truiu no ano passado 667
mil automóveis, mais da
metade do total da pro-
dução do país.

O LANÇAMENTO MAIS COLORIDO
DO ANO.
Na Barra da Tijuca, justamente onde a Barra da
Tijuca é mais verde.
Indo pela Estrada do Joá ou pelo Túnel do
Joá, longe do movimento, mas bem perto do
comércio, você encontra o "Portal da Barra", na
Av. Victor Konder, 243. Em centro de terreno.
A localização mais perfeita de toda a Barra
da Tijuca.
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PRIVILEGIADO NA LOCALIZAÇÃO,
PRIVILEGIADO NA PAISAGEM. k
Vá até lá e confirme. Além de privilegiado na \;
localização e privilegiado na paisagem, o !,;;, 

,p
Edifício "Portal da Barra" oferece também o N 

jj
melhor acabamento. Piscina. Play-ground. Salão de'
¦Festas. Banheiros com azulejos decorados até o È
teto. Copa e cozinha, área de serviço e banheiro
de empregada azulejados em cor até o teto.
Garagem azulejada. Hall de entrada em mármore';'')
e lambris. Esquadrias de alumínio. Vidros fumée. W
Ferragens La Fonte. |
Elevadores social e de serviço. Previsão para ar %
condicionado, telefone interno e antena coletiva. 
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A escolher: varanda
de frente

varanda
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Mais oito
morrem na Neto reconhece ameaça
Argeiiãna j guerrilha em Angola

Buenos Aires — A onda ^"- *•** J1^ ^"* ^^ £^
de violência política na Av- \—/ .... . . ..V^.

Buenos Aires — A onda
de violência política na Av
gentina atingiu ontem uma
de suas fases mais agudas
com a morte de mais oito
pessoas — quatro homens
e q.iatro mulheres — em
choques com tropas do
Exército e da Polícia em La
Plata. Em menos de 48 ho-
ras, o total de mortos, todos
acusados de aitividades ter-
roristas, elevou-se a 36.

Os últimos incidentes
ocorreram quando se inten-
sificaram as operações de
buscas ao autor do atenta-
do de terça-feira, que pro-
vocou ferimentos no Sub-
chefe da Policia de La Pia-
ta; Coronel Ernesto Trotz,
e outros 10 oficiais. O sus-
peito é Alfredo Guiüermo
Martinez, de 24 anos, estu-
dante de Direito, e funcio-
nário civil da Policia.

Martinez, que teria colo-
cado a bomba no gabinete
do Coronel. Trotz, sua mu-
lher e seus sogros desapare-
ceram. no mesmo dia do
atentado. Todas as saídas
de La Plata, Capital da Pro-
vinda de .Buenos1 Aires,
estão controladas pelas for-
ças de segurança.

A declaração conjunta
que os Presidentes do Chile,
Augusto Pinochet, e da Av-
gentina, Jorge Rafr.el Vide-
Ia, assinavão hoje em San-
tiago, incluirá um item em
que os dois países procla-
mam seu repúdio ao terro-
rismo e à subversão e seu
propósito de exterminá-los.

O documento, elaborado
ontem por funcionários dos
dois Governos, versará tam-
bém sobre convênios de coo-
peração técnica e financei-
ras, que os dois mandatá-
rios tamoém assinarão ho-
je. Destaca-se o acordo eco-
nômico, qualificado de "am-
pio", que prevê tratamento
especial para os produtos
essenciais no comércio bila-
teral, como o ferro, o cobre
e os cereais.

A estada de Videla em
Santiago se desenvolve em
nieio a um forte dispositivo
de segurança, a ponto de os
dois Presidentes almoçarem
ontem em local não revela-
dó. Entretanto, Videla to-
mou parte em vários atos
como uma visita à Escola
Argentina, bem como outra,
em companhia de Pinochet,
ao monumento aos heróis
da Batalha de Maipu em
que tropas chilenas e ar-
.gentinas derrotaram as es-
panholas e proclamaram
independência do Chile.

Luanda, Kinshasa, Johannes
burg, Lisboa e Paris — "Nossos
inimigos ainda não depuseram as
armas e devemos, de uma vez por
todas, liquidar os últimos bastiões
dos soldados fantoches" — afirmou
o Presidente de Angola, Agostinho
Neto, numa referência à UNITA,
movimento guerrilheiro 'que conti-
nua atuando no Sul do pais.

De acordo com Neto, a defe-
sa da soberania e • segurança de
Angola continua sendo uma das
maiores preocupações do MPLA,
enquanto o marxismo-leninismo
continua sendo, a , "arma teórica
para continuarmos a luta tendo em
vista Instalar no país uma demo-
cracia popular".

Combates no Sul

Nas últimas semanas, segun-
do informações da África do Sul,
foram registrados intensos comba-
tes no Sul angolano, quando tro-
pas do MPLA, auxiliadas por sol-
dados cubanos, iniciaram uma
ofensiva em grande escala para li-
quidar com a guerrilha da UNITA.

A União Nacional para a In-
dependência Total de Angola, li-
derada por «Tonas Savimbi, junto
com a Frente Nacional de Liberta-
ção de Angola, de Holden Roberto,
foram derrotadas na guerra civil
de Angola pelo MPLA.

Logo após a derrota, a PNLA
viu-se apoiada pelo Zaire para
continuar com as ações guerrilhei-
ras contra o regime de Luanda. O
Governo zaireano, no entanto, de-
vido a pressões das nações africa-
nas vizinhas, terminou por adotar

uma posição neutra no conflito,
desarticulando a Frente Nacional.

A UNITA, porém, com forte
penetração popular no Sul do país,
continuou sua guerra de guerrilha,
concentrando principalmente seus
ataques à ferrovia de Benguela,
que transporta o cobre de'Zaire e
Zâmbia.

Na última semana, a ofensiva
desencadeada pelo MPLA, segun-
do a rádio sul-africana, colocou as
forças de Savimbi em retirada. Os
soldados rebeldes teriam escapado
pata as selvas.

O objetivo do MPLA, afirma-
se, era terminar definitivamente
com a guerrilha antes do primeiro
aniversário da independência de
Angola, celebrado quinta-feira.

Um ano

Por ocasião das comemorações,
a revista Afrique-Asie publicou ex-
tensa reportagem sobre o país, com
entrevistas de Neto, o Primeiro-
Ministro Lopo do Nascimento, e o
secretário do burô político do
MPLA, Lúcio Lara.

Agostinho Neto explicou: "A
revolução angolana está numa fase
de transição para a democracia
popular, e para alcançar sua meta
o pais traçou linhas de orientação
tanto para sua política interna co-
mo para a externa.

No plano interno, a reconstru-
ção passa necessariamente pela
coletivização da economia".

Como um eco de suas palavras,
Informou-se que o Banco Nacional
de Angola foi nacionalizado e o

Comercial confiscado, passando a
chamar-se Banco Popular de An-
gola. A decisão ratificou uma si-
tuação de fato, já que a atividade
bancária angolana, desde a inde-
pendência, está estreitamente con-
trolada pelo Governo.

O Presidente angolano tam-
bém lembrou a contribuição cuba-
na à vitória do MPLA nos campos
de batalha: "A vitória militar foi
conseguida graças à generosa asso-
ciação dos paises do campo sócia-
lista: a União Soviética, forte e
inexpugnável, e Cuba, cuja ajuda
em homens alcançou proporções
comovedoras.

"Este êxito militar conseguido
contra um Exército do Zaire im-
plantado no pais e um Exército sul-
africano tecnicamente bem equipa-
do foi a primeira etapa da reali-
zação do objetivo fixado pelo povo
angolano: a construção de uma pá-
tria socialista".

No plano externo, Lopo do Nas-
Cimento salientou: "Não queremos
aliança militar com nenhum país,
mas estamos prontos para comba-
ter ao lado de todo povo ameaçado
pelo imperialismo, principalmente
no que diz respeito à África Aus-
trai, com cujos povos estamos dis-
postos a trocar experiências em
todos os niveis: político, ideológico
e militar".

Lúcio Lara, por sua vez, após
assegurar que Angola é um país
ameaçado pelo imperialismo, razão
pela qual torna-se necessária uma
mobilização nacional, ressaltou a
importância do MPLA como "orga-
nizador de massas".

Teng teve papel decisivo
na eliminação de Chiang e
do grupo radical de Xangai

Hong-Kong — Teng Hsiao-ping, destituído em
abril passado do cargo de Vice-Primeiro-Ministro
durante a luta pelo Poder em Pequim, desempenhou
um ativo papel, mês passado, no expurgo da viúva
de Mao Tsé-tung e outros três radicais de esquerda
do Partido Comunista chinês, informaram fontes
diplomáticas em Pequim.

Em Xangai, gigantescas caricaturas dos quatroconspiradores foram expostas nas ruas da cidade,
com inscrições que os apresentam quer como ele-
mentos "vendidos aos japoneses", quer como "mem-
bros da camarilha de Chiang Kai-shek" ou ainda
como agentes a serviço ou dos "imperialistas norte-
americanos" ou dos "revisionistas soviéticos".

britânica de Hong-Kong,
Teng poderá ser "reabilita-
do, pois comenta-se que
mantém bom relaciona-
mento com os altos diri-
gentes militares que con-
duziram Hua Kuo-feng ao
Poder.

Os informantes estão
propensos a acreditar que
Teng sempre agiu de açor-
do com Hua e com o Polit-
buro. Como único problema
para seu retorno a um pos-
to influente mencionam seu
estilo de trabalho, caracte-
rizado pela impaciência.
Esses diplomatas não acre-
ditam que ele seja mantido
à marcam da liderança porse constituir num rival em
potencial de Hua.

Outras acusações contra
Chiang Ching foram formu-
ladas pela Rádio de Cheki-
ang e por dois jornais co-
munistas de Hong-Kong. A
emissora da província chi-
nesa disse que ela tentou"incriminar o Primeiro-Mi-
nistro Chou En-lai, faleci-
do no início do ano" e que
o "grupo de Xangai pertur-
bou, com suas atividades, a
direção do Partido Comu-
nista".

Reunião da Rodésia pode ser suspensa
Genebra — Se na sessão pie-

nária de hoje da conferência da
Rodésia não for alcançado um
acordo com.relação à datada in-
dependência do pais, os dirigentes
nacionalistas Robert Mugabe e Jo-
shua N'Komo solicitarão a suspen-
são da reunião por tempo indeter-
minado. • -

A posição de Mugabe e N'Komo
recebeu o apoio do Arcebispo Abel
Muzorewa e também o Pastor Nda-
baningi Sithole deixou claro que
pretende voltar à Rodésia a acei-
tar um prazo superior a 12 meses
para a transferência do Poder à
maioria negra.

Ontem o Embaixador britani-
co Ivor Richard reuniu-se nova-
mente com os chefes das cinco cte-
legacões para discutir o assunto e
decidiu marcar para hoje uma ses-
são plenária da conferência.

Richard pretende apresentar ao
plenário uma "declaração da Pre-
sidência", fórmula de compromis-
so tendente a excluir, no momento,
a questão da data da independên-
cia que tem paralisado a conferên-
cia.

Os nacionalistas, no entanto,
reafirmaram que não abandonarão
suas exigências "pois não recebe-
mos nenhuma evidência que nos

convença a mudar de posição". Um
porta-voz de Mugabe disse, contu-
do, que os nacionalistas estão dis-
postos a aceitar um prolongamen-
to de até três meses de seu prazo
se ocorrerem complicações, por
exemplo, na redação da Constitui-
ção de Zimbabwe."Mas, a data de março de 1978
como quer Richard não pode ser
aceita" — acrescentou.

Somente o Chanceler rodésia-
no, Pieter Van Der Byl, mostrou-
se moderadamente otimista: "As
conversações foram úteis e voltare-
mos a nos reunir", declarou após
seu encontro com Richard.

FOTOS PROIBIDAS

As autoridades locais pro-
ibiram os estrangeiros de
fotografar cartazes que pra-
ticamente cobrem os muros
da cidade com denúncias
dos "traidores" e seus par-
tidários. A justificativa é
que algumas das acusações
formuladas contra persona-
lidades locais devem ser
comprovadas, pois poderão
ser apenas calúnias.

Os autores das caricatu-
ras empenharam-se com
todo o capricho em ridi-
cularizar a viúva de Mao,
Chiang Ching, que é repre-
sentada às vezes como
uma imperatriz vociíerante
montada a cavalo, o que é
uma forma de destacar
suas "atividades burguesas"
na brigada modelo de Ta-
chai. Em duas ocasiões ia
última três dias antes da
morte de Mao) ela se des-
locou paua Tachai com
criados, cavalos e equipa-
mentos de equitação.

A imaginação dos cari-
caturistas também se vol-
tou para Chang Chun-
chiao, chefe do Departa-
mento Politico do Exército
e V i c e-Primeiro-Ministro,
que aparece sob a forma
de desenhos repelentes, co-
mo uma ratazana viscosa
ou um inseto repugnante.

As acusações contra o
grupo continuam partindo
de todos os tietores. Em
Xangai, de onde eram ori-
undos os três "comparsas"
de Chiang Ching, o rancor
é profundo: "Os quatro
consideravam Xangai co-
mo seu baluarte, mas esta-
vam sentados na boca de
um vulcão", declarou iim
membro do Comitê Revo-
lucionário de uma fábrica
de máquinas."Sob o império dos qua-
tro — observou — pre-
ocupar-se com a produção
eqüivalia a ser considerado
partidário de Teng Hsiao-
ping e desviacionista de di-
reita". Agora, segundo fon-
tes diplomáticas da colônia

Os jornais revelam por-
menores da vida particular
da viúva de Mao que a ca-
racterizam como uma "in-
dividualista": Chiang,
quando dormia, ordenava a
todos que não fizessem ba-
rulho, chegando a impedir
o funcionamento de um ae-
roporto perto de sua casa, e
a mandar o povo matar os
pássaros que cantavam.

Chiang Ching e os ou-
tros três lideres radicais —
Chang Chun-chia, Wan
Hung-wen e Yao Wen-yuan
— levavam vidas corrompi-
das e dias depois da morte
de Mao estiveram no jardim
de sua casa, conversando e
rindo", contam os jornais
Ta Kung Pao e Wen Pei Po,
citando um despacho da
agência chinesa de notícias.
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Vietnã e
EUA voltam
a se reunir

Paris e Washington — O
problema dos 800 soldados
norte-americanos desapare-
cidos em ação no Vietnã —
condição essencial imposta
pelos Estados Unidos para a
normalização das relações
entre os dois países e o in-
gresso do Vietnã na ONU —-
foi o tema principal das
conversações mantidas on-
tem em Paris pelos repre-
sentantes de Washington «
Hanói. \_I^

Oencontro realizou-se
num clima de tranquilida-
de, afirmou um porta-rvoz
do Departamento de Estado
norte-americano, 'acréscéh-
tando que os participánitès
concordaram em analisar
as respectivas reivindi-
cações e voltar a reunir-se
outra vez em data e local
ainda não determinados.
Revelou também que o in-
gresso do Vietnã na ONU
não foi discutido na reu-
nião.

ADMISSÃO

Do resultado das conver-
saçóes entre Washington e
Hanói, depende a futura
aprovação dos Estados Uni-
dos ao ingresso do Vietnã
na ONU. O pedido de ad-
missão vietnamita deverá
ser votado novamente na
próxima segunda-feira •,
segundo círculos diplomá/tl-
cos, os americanos voltarão
a vetar a solicitação. ~^,'

O veto norte-americano
será mantido até que 

" i
questão dos soldados amerl-
canos desaparecidos em
ação — tema das conver-
sações de ontem — seja to-
talmente resolvida. Acredl-
ta-se porém que não haverá-
grandes progressos na reu-
nião até que o Presidente
eleito dos Estados Unidos,
Jimmy Carter, tome posse.

Os vietnamitas estão exl-
gindo também que os Esta-
dos Unidos iniciem seu pro-
grama de ajuda para a re-
construção d e pós-guerra
prometido no acordo de paa
de Paris. O programa, que
teria um custo aproximado
de 3 bilhões, 150 milhões de
dólares, não foi iniciado de-
vido à oposição americana-
à ocupação do Sul do
Vietnã pelos norte-vietna-
mitas e à unificação do
país.
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UM GRANDE SALA, DOIS QUARTOS
MUITO ESPAÇO LÁ FORA, MUITO
ESPAÇO NO INTERIOR.
Todas as peças de frente. Varanda aberta para
o mar ou para a floresta.
Grande sala. Dois quartos, sendo 1 suíte.
Dois banheiros sociais. Copa-cozinha. Suíte para
empregada. 2 vagas de garagem (1 opcional)
Área real: 138,70 mz

BOM PREÇO PARA UM GRANDE
LANÇAMENTO. PREÇO E CONDIÇÕES
EXCEPCIONAIS. VERIFIQUE.
Preço total a partir de Cr$ 697.000,00
Entrada .Cr$ 35.861,00
3 parcelas fixas durante . .
construção de Cr$ 11.954,00
Prestações fixas durante _. ^.__, ^_,
obra....!. Cr$ 3.801,00
Prestação prevista após as _ ftQQ Q/>chaves.,.» .,„....:: ,„.Cr$ 0.085,92

Incorporação e Construção com a garantia da

M. HAZAN & NVDELMAN LTA.
€ ©M §TRVÇfES
RUA AIRES SALDANHA, 92-SOBRELOJASTEL: 399-4182

-^ Obra financiada pela

£i CREFISUL
^^ RIO S.A.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
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COZINHA

Planejamento e Vendas

(||J) BENJAMIM
CRECI2702

ENT.

CIRCULAÇÃO

SUÍTE

QUARTO

i»S

SALA

Corretores diariamente até as 22:00 hs.
Ass. ADEMI
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NA ILHA, 0 ÚTIL
AO AGRADÁVEL

—' E' uma dessa» pouca» oportunldadat qu» it pode aproveitar
-até de olhos fechados.
""" Mas queremos que você abra bem o* «eus. Para ver, examinar,
..jmalisar • constatar que, ainda • possível, no eetor habitacional,

.unir o útil ao agradável.
r Enquanto a suntuosidade de outro» lançamento» disfarça o
-Inconveniente de certos detalhes, nós preferimos a simplicidade
-era uma comunicação aos amigos, a essa gente de bom oosto que

, não se deixa impressionar pelo Impacto da» propagandas majesto.

Z*a*- E»a Sente W vem buscar na* Pa|avras pouca» • sinceras a

certeza de seu bem viver.

,[. E bem viver i estar onde se quer, onde a natureza ainda

ZnSÒ brigou com o urbanismo. Onde conforto, segurança • liberdade
se completam. Bem viver é viver no

EDIFtCIO FLOR DE LÂCIO — Rua Cambaúba, 180, Jardim Gua-
-nabara — Ilha do Governador.
*'.'" 

Útil porque: ao lado do melhor ponto comercial da Ilha, com
•supermercados, boas escolas, clubes selecionados, condução na
- porta, pertinho das praia» • bem Integrado as beleza» qua só a

Ilha tem.
'"" Agradável porquei edifício com elevador, apenas três anda-
"res, dois apartamentos por andar; fachada em pastilhas com es-
.?quadrias de alumínio • vidro fume; hall «ocial • escada» em már-
•«•more; play-ground a duas vaga» «ia garagem; apartamento todo ata-

„petado, com salão, três quarto» (uma suíte), copa-cozlnha decora-

»í(a com pia em aço inox a exaustor, dois banheiros sociais, depen-
•ciências completas de empregada com «uíte e área decorada com

" tanque de Ia.

-ni Para a realização desta excelente negócio, venha conversar com
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS. Verá que é muito mais fácil do que

*você imagina, principalmente porque o financiamento « da Caixa
Econômica Federal.

• A construção tem o gabarito da ASA EMPREENDIMENTOS IMO-
«BILIÁRIOS LTDA, responsável pela satisfação) dos moradore» de 25
¦-¦prédios na área da leopoldina, Ilha e Grajaú. Seu próximo lança-
tnento, de outro edifício CIASSE A, será na Rua Grajaú, n.° 45 —

,apenas 15 apartamentos • dois elevadores.
-• Quem constrói, quem vende. A união, com alegria, da mais

„um dever cumprido no oferecimento da» melhore» condições de
«morar e viver. Quem vende — Francisco Xavier (1 direita), • seu

«ócio Manoel Tarciso (à esquerda). Quem constrói — «ng. civil An-
¦"tônio 

Marques, diretor comercial da Asa Empreendimento» Imobiliá.
"rio» 

lida (centro).

MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
Editais de Tomadas de Preços ns. 12, 13, 14, 15
e 16 a serem realizadas nos dias 2/12/76 e

3/12/76 às 10 horas..

AVISO
Pelo presente estão convocadas a» firma» Interessadas no

fornecimento da material permanente, equipamentos, gênero» da

alimentação, prestação da serviço» d* limpeza • da vigilância,
ao Instituto Nacional da Câncer.

As especificações le acham fixada» no Quadro de Avisos
do Serviçd de Material, sito a Praça Cruz Vermelha 23 — 3.°

.andar — RJ.
Rio da Janeiro, 12 de novembro da 1976. ,-.

As. ADAYR EIRAS DE ARAÚJO
Diretor (p

• W ¦

B* HHa H
I* ¦
H" DII **%

Copacabana
Palace será
demolido

A demolição do Hotel Co-
pacabana Palace poderá
ocorrer a qualquer momen-
to, informou o Prefeito
Marcos Tamoyo, porque os
seus proprietários têm pra-
zo de 18 meses para come-
çar as obras de construção,
em seu lugar, de um edifí-
cio de 45 andares.

Embora a legislação atual
só permita a construção de
18 ¦andares, em centro de
.terreno, o Prefeito disse
não ser mais possível vetai*
o projeto, autorizado desde
1974. Lembrou que os pro-
prietários do Copacabana
Palace haviam pedido essa
autorização ao Conselho de
P1 anejamento Urbanístico
em setembro daquele ano,
quando ainda era permitido
tal gabarito.

O Ministro da Justiça, Ar-
maindo Falcão, havia requi-
sitado o processo, em 1975,
e desde então ele passou
por vários órgãos, inclusive
o Patrimônio Histórico, na
tentativa de que o imóvel
fosse tombado, o que não
aconteceu por não ter signi-
licado histórico. O processo
foi devolvido à Prefeitura
há dois meses.

O Departamento de Edifi-
cações da Secretaria Muni-
cipal de Obras informou,
ontem, estar proibido de se
manifestar sobre o projeto.

Urbanização
já não
impede obra

De acordo com decreto
assinado, ontem, pelo Pre-
feito Marcos Tamoyo, a
pantir de agora, a Prefeltu-
ra concederá licenças tanto
•para construção ou legali-
zaçao de edificações, am-
pllação ou reforma de pré-
dlos, em ruas de vilas, mes-
mo que as obras de urbani-
zação não tenham sido con-
cluídas.

O habite-se será conce-
dido depois do término des-
tas obras. O decreto visa a
solucionar o problema dos
¦compradores de lotes de vi-
Ia e dos proprietários de
prédios neles construídos
que, como os compradores
de lotes em glebas loteadas,
não têm seus imóveis reco-
nhecidos pela Prefeitura
por íalta de urbanização.

Prefeito da Ilha do Fundão
considera que estudante foi
baleado por ser imprudente

O Prefeito da Cidade Universitária da Ilha do
Fundão, Coronel Herialdo Silveira Vasconcellos,
afirmou ontem que o estudante Dilmar Magalhães
Franco foi baleado na madrugada de quinta-feira
porque foi imprudente, ao voltar naquela hora parao Alojamento Universitário. O estudante tentava
fugir de um assaltante quando foi atingido por dis-
paro de revólver do guarda de segurança a serviço
da UFRJ.

Os residentes do Alojamento Universitário, quese reuniram ontem em assembléia, acham que o fa-
to foi apenas o desfecho de uma situação que per-siste há muito tempo. "Não há transportes, o queobriga os alunos a longas caminhadas noturnas pe-Ias estradas desertas da Universidade; o policiamen-to é muito mais voltado contra nós, que para nos
proteger" — dizem eles. •

O Sr Marcos Tamoyo fez questão de sentar-se na cadeira do dentista

Gratificação a professor é
paga com economia em obras
e aumento da arrecadação:

GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E>t

SECRETARIA DE TRANSPORTES ^ |

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
LICITAÇÃO N.° 37/76

CONCORRÊNCIA N.° 19/76
DER-RJ torna público que fará reali-

zar no dia 6 de dezembro de 1976, às
15,00 horas, na Comissão de Licitações à
Av. Presidente Vargas, n.° 1.100, 12.° an-
dar, a Licitação n.° 37/76, a seguir especifi-
cada:

- OBJETO: OBRAS NA RJ-158 -
TRECHO: ITAOCARA - CAMBUCI
- EXTENSÃO: 21,7 Km.

- PARTICIPANTES: Empresas nacio-
nais, inscritas ou não no Cadastro de Em-
preiteiros do DER-RJ. Não serão aceitos con-
sórcios ou grupos de firmas.

- ORÇAMENTO OFICIAL: Cr$
33.071.505,00 (Trinta e três milhões seten-
ta e hum mil quinhentos e cinco cruzeiros).

— PRAZO: 360 (Trezentos e sessenta)
dias corridos.

- CAUÇÃO DE GARANTIA DE PRO-
POSTA: Cr$ 318.000,00 (Trezentos e de-
zoito mil cruzeiros).

Todos os elementos esclarecedores se-
rão fornecidos na Comissão de Licitações, no
endereço supra referido, das 12 às 17 horas.

(a) Jorge Bauer — Eng. Mat. 57.532
Presidente da Comissão de Licitações

do DER-RJ (P

LEILÃO JUDICIAI
Copacabana

Apartamento
103

Vazio
área

¦ com sala, 2 qto*., eoi.
c/ tanque • qto. a

empregada.

banh.,
banh.

Av. Prado Júnior n.° 181
(Viiita» hoje, amanhã o terça-feira,

. a partir das 9 hs,)
FERNANDO MELLO, leiloeiro, auto-

rizado por Alvará do Dr. Juiz da
4a. Vara de órfãos, venderá em
leilão, 3a. feira, 16 de novembro,
às 16,00 hs., no local. Mais Inf.
leis.: 242-8205 • 242-5531.

(P

Estado faz
estrada
em Itaguaí

O Governo do Estado vai
construir cinco quilômetros
de rodovia em Itaguaí, que
rpermitirão a ligação, atra-
vés de área montanhosa, de
dois trechos da Estrada Ita-
guai—Ibituporanga, dentro
do programa de melhoria
de rodovias urbano-rurais
aprovado pelo Conselho De-
liberativo da Região Metro-
politana.

O programa prevê a pavi-
mientação de 135,6 quilôme-
tros de rodovias nos Muni-
cípios de Itaguai, Petrópo-
lis, Nova Iguaçu, Duque de
Caxias, Magé e Maricá, 60%
dos quais já concluídos.
Também foi incluída no
programa a realização de
estudos para construção de
vias de acesso ao Ginásio
de Mangaratiba, que terá
suas Instalações prontas
ainda este ano.

PROGRAMA

O programa de melhoria
de rodovias municipais ur-
bano—rurais está orçado
em Cr$ 22 milhões 374 mil
e visa a melhorar a circu-
lação metropolitana que
não é feita através das ro-
idoyiaã de primeira classe
(federais e estaduais). De-
corre do diagnóstico cons-
tante do I Fflan—•Rio, se-
gundo o qual devem ser
"pelo menos melhorados ai-
guns trechos rodoviários
municipais que servem de
via de escoamento da pro-
dução agrícola, além de ba-
se para o transporte da po-
pulação que habita as fai-
xas periféricas de ocupação
recente".

O Prefeito Marcos Tamoyo assinou, ontem, de-
creto concedendo gratificações de difícil acesso e
regência de turma a 30 mil professoras, a partir de
março do próximo ano. A verba necessária — Cr$
142 milhões — será conseguida, segundo o Prefeito,
com a prorrogação de obras, diminuição das des-
pesas de custeio e aumento da arrecadação de im-
postos.

O Decreto do Prefeito Marcos Tamoyo, que ne-
gou tê-lo assinado, agora, em função das eleições
municipais de segunda-feira, beneficia com gratifi-
cação de 10% as professoras que lecionam em lo-
cais de difícil acesso e com 20% as em regência
ininterrupta de turma. As professoras contratadas
também farão juz às gratificações, nos mesmos per-
centuais.
EVASÃO

As gratificações por re-
gência de turma e difícil
acesso visam impedir a
evasão de professoras, das
quais mil jlá deixaram seus
cargos e 2 mil, mensal-
mente em revezamento,
pedem licença. O decreto
beneficiará 30 mil professo-
res: 16 mil do primário e 14
mil do ensino médio. As
professoras afastadas d o
magistério não receberão as
gratificações, exceto nos ca-
sos de licença por casamen-
to ou luto.

A evasão, segundo o Pre-
feito Marcos Tamoyo, é tão
grave que invalida a cons-
trução e recuperação de no-
vos prédios, "porque isto
não ensina as crianças, e
sim as professoras". A Se-
cretária Municipal de Edu-
cação e Cultura, Terezinha
Saraiva, reconheceu, entre-
tanto, que a medida não re-
solve "definitivamente o
problema. Estamos apenas
melhorando".
RECURSOS

Quando garantiu, em ou-
tubro, a concessão das duas
gratificações ao magistério

municipal, o Prefeito con-
f essou não saber de onde ti-
raria a verba necessária.
Agora, escolheu três so-
luções: dilatação dos prazos
de algumas obras, dimi-
nuição das despesas de eus-
teio e aumento da arreca-
dação municipal.

No primeiro caso, estão
incluídas obras como o alar-
gamento da Rua Humaitá
e a urbanização da orla da
lagoa Rodrigo de Freitas.
Esta última, que seria ini-
ciada em julho próximo, so-
frerá um atraso de três me-
ses. Suas obras estão orça-
das em Cr$ 77 milhões, com
recursos provenientes de
empréstimo da Caixa Eco-
nômica Federal, e o adia-
mento permitirá a reali-
zação da Feira da Providên-
cia na Lagoa, em 1977.

AUTÓDROMO
Ontem, ao afirmar que as

obras do Autódromo do Rio
não sofrerão atrasos, o Pre-
feito Marcos Tamoyo disse
que, antes do fim do ano,
convidará Emerson Fittipal-
di para dar a primeira vol-
ta em suas pistas. As obras
estarão concluídas até o ini-
cio de 1977.

Prefeito não aprova
as falsas promessas

CONTRADIÇÃO

A Diretora do Alojamen-
to, professora Maria do So-
corro Reiniger, admite que
o transporte e o policia-
mento são precários. "Há
menos de dois meses —
conta — fui à Prefeitura re-
clamar por uma aluna que
foi agredida ao voltar para
a residência." A Diretora,
entretanto, está mais volta-
da para os problemas inter-
nos do alojamento e não
pode responder pela falta de
segurança e transporte, con-
forme declarou.

O Prefeito da Cidade Uni-
versitária acha que o aluno
ao invés de caminhar, deve-
ria ter esperado o ônibus."Há ônibus de meia em
meia hora," garantiu ele,
mostrando oficio da Univer-
sidade, mas não soube res-
ponder porque, um aluno
que podia ir de ônibus a um-
lugar preferiu ir a pé.

O Coronel Herialdo Vas-
conceitos disse que tenta
policiar corretamente a
Ilha do Fundão, "mas é
muito difícil, são 4 'milhões
e 500 mil metros quadrados,
e o assaltante é ardiloso.
Duvido que alguém consiga
prender um assaltante. Só
se for por acaso." O Prefei-
to explicou também que o
local onde o aluno Dilmar
foi baleado — onde fica o
Centro de Saúde — não é
de sua jurisdição, já que
seu Decano contratou a em-
presa Wackenhut para o
policiamento.

O supervisor da Wacke-
mhut, que se identificou co-
mo Nogueira, nome de guer-
ra, afirmou que o guarda
que disparou o tiro contra
o estudante está à dispo-
sição da firma para averi-
guações, mas continua tra-
ballíando normalmente. Ou-
tro funcionário da empresa,
que se identificou também
com o nome de guerra, Ma-
rins, disse que estava no lo-
cal quando seu colega Gil-
berto Marins de Oliveira
disparou contra o estudante.

VERSÕES

O guarda Marins contou
que foi dada ordem de pa-
rar para as duas pessoas
que vinham correndo em
sua direção. "Pare senão vai
morrer", teria dito o guar-
da, e disparou o tiro para
o alto. O segundo tiro atin-
giu o aluno Dilmar na viri-

MINISTÉRIO DA MARINHA
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

LICITAÇÃO N.° 52/76
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA)

O Presidente da Comissão de Licitação instituída pela Portaria
n.° 13 de 01-11-1976 do Diretor da Diretoria de Obras Civis da
Marinha torna público, para conhecimento do» interessados, que
nd dia 29 de Dezembro d» 1976, as 14:00 (quatorze) horas, na
Sala 906 da DOCM, Rua 1.° de Março n.° 118, receberá as pro-
postas para Construção em Itaparica, Bahia, das obras da» insta-
lações submarinas da Estação de Degaussing.

O Edital completo encontra-se a disposição das firmas Inte-
ressadas na Gerência de Projetos — 02 do Departamento de
Obras da Diretoria de Obra» Civl» da Marinha, Sala 918 do
endereço supra, no horário de 14:00 as 17:00 horas, diariamente,
sendo facultada a retirada da pasta técnica a partir do dia
12-11-1976 até dia 26-11-76, mediante indenização de Cr$ 5.000,00

(CINCO MIL CRUZEIROS), devendo o» interessados apresentar com-

provento de possuir capital não inferior a Cr$ 20.000.000,00

(VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS) integralizadd pelo menos 90

(noventa) dias antes da publicação deste Edital.

Rio de Janeiro, RJ., em 12 de Novembro d» 1976.

(a) CARLOS ALBERTO MOREIRA MAIA
Capitão-de-Fragata
Presidente da Comissão de Licitação (P

Ao aconselhar — durante
inauguração do Centro Mu-
nicipal de Saúde Píndaro de
Carvalho — às pessoas a
não acreditarem nos candi-
datos a vereador "que men-
tem, prometendo coisas que
nem eles e nem o Prefeito
podem fazer", o Sr Marcos
Tamoyo declarou que ne-
mhum poderá dar, por
exemplo, feijão ao povo,"porque nem a casa do Pre-
feito teve feijão, durante o
período de falta do produ-
to".

Acrescentou que "pensan-
do assim, as pessoas estão
pensando no Rio. Os candi-
datos municipais têm de se
limitar ao que podem dar.
Pensem naqueles que po-
dem dar escolas, asfalto e
saúde". O vereador, na sua
opinião, exerce uma "ativl-
dade coloquial, de bairro e
de esquina", apesar de tam-
bém política. Ele disse ain-
da, acreditar que a Arena
fará mais de cinco vereado-
res, dos 21 do Rio.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE
CAMPANHAS DE SAÜDE PUBLICA

TOMADA DE PREÇOS N.° 01/76
O presidente da Comissão Permanente de Levantamento, Avalia-

ção e Venda de Material Inservível, designada pela Portaria n.° 101/76-
RJ, do Senhor Superintendente de Campanhas de Saúde Pública, cha-
ma atenção dos interessados para o Edital publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, do dia 11-11-76 — Parte I, página n.° 15,
relativo a alienação de peças e acessórios para veículos — i.nservíveis.

Qualquer esclarecimento será prestado na Sede do Serviço de
Material e Abastecimento da SUCAM, situado à Rua Melo e Souza, 142,
São Cristóvão — RJ.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1976

a.) Amador José de Freitas
Presidente

lha. O assaltante desapare-
ceu na escuridão. O estu-
dante está se recuperando
no Hospital Souza Aguiar,
e mão corre risco de ficar
paralítíco.

Segundo a namorada de
Dilmar, Regina Lúcia, que
o visitou, ele estava acaban-
do de esvaziar os bolsos e a
•carteira quando aparece-
ram os guardas. O assaltan-
te correu e ele se dirigia aos
policiais quando recebeu o
tiro. Mas Dilmar Magalhães
não pôde explicar direto o
que aconteceu, por causa do
efeito dos anestésicos, justi-
ficou a moça.

Os estudantes reclamam
que as condições de mora-
dia são bastante ruins, fal-
ta luz, água, e nem mesmo
a criação de uma biblioteca
foi permitida. A diretora
Maria do Socorro diz que
não é admissível uma bi-
blioteca no alojamento por-
que todas as modernas re-
gras de biblioteconomia di-
zem que é inviável a des-
centra lizaçáo da infor-
mação. Os estudantes dizem
que a única atividade per-
mitida é "ver televisão e
jogar futebol".

Cerca de 300 estudantes
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, reunidos on-
tem em assembléia, aprova-
•ram nota à imprensa, pro-
testando contra o compor-
tamento da guarda de segu-
rança da Cidade Universitá-
ria. A nota reinvindica a
imediata apuração dos ia-
tos e a punição,dos respon-
sáveis e repudia o clima
opressivo existente na Uni-
versidade.

A nota diz que "o fato é
o ponto culminante de toda
uma série de acontecimen-
tos que evidenciam que a
guarda particular, contrata-
da pela Universidade, tem
muito mais a função de in-
timidar que propriamente
de proteger os estudantes"."Vivemos diariamente um
paradoxo: por um lado os
assaltantes quase diários, o
abandono do campus, os «r-
rombamentos de automó-
veis; e por outro lado os
guardas armados, assesso-
rados por uma equipe de.
pseudofuncionários e pseu-
do-estudantes, preocupados
exclusivamente com a x%-
pressão à livre discussão e
à organização dos estudan-.
tes na defesa de seus direi-
tos" — conclui a nota.

O novo centro de saúde
— na Rua Padre Leonel
Franca, na Gávea — tem 11
médicos, 13 dentistas e três
veterinários e atenderá
uma população de 209 mil
387 habitantes, dos quais 41
mil 755 são favelados. Suas
atividades abrangerão o s
bairros da Lagoa, Ipanema,
Leblon, Jardim Botânico e
Gávea. Suas instalações
custaram Cr$7 milhões 622
mil 350.

Ao aconselhar, pela se-
gunda vez em uma semana,
que "os cariocas devem
pensar no Rio, e pensar
bem, anites de votar, segun-
da-feira", o Sr Marcos Ta-
moyo observou que os can-
didatos que prometem so-
luções para problemas como
o custo de vida não devem
ser levados em conside-
ração, mas admitiu que
candidatos dos dois Parti-
dos têm utilizado esse argu-
mento.

Menina
nasce
num táxi

Em um táxi, à porta do
Hospital Salgado Filho, Ed-
na da Silva Cândida, 27
anos, deu à luz seu sexto f i-
lho — uma menina, com 2
quilos 800. Ambas foram
transferidas para a Mater-
nidade Fernando de Maga-
lhães, em São. Cristóvão.

Um guarda de transito
mandou parar o táxi, placa
TN-2594, próximo à Estação
de Vieira Fazenda, na Ave-
nida Suburbana, para que
conduzisse a parturlente e
seu companheiro, Leônidas
de Lima, ao hospital. Às
pressas foi chamada a en-
fermeira Olea Napoleão de
Sousa, que no táxi realizou
o parto.

Bancários do Rio esperam
há ano e meio julgamento
do seu dissídio coletivo »

Cerca de 8 mil bancários do Rio, empregados em
instituições financeiras e distribuidoras de valores;
esperam, há ano e meio, o julgamento do dissídio
coletivo referente ao período de maio de 1975 á
maio deste ano. As principais cláusulas do dissídio
são jornada de seis horas, gratificação de função,
por ano de serviço e abono em dia de prova escolar.

O processo apresenta várias irregularidades,'
sendo a principal a acusação que o advogado dó
Sindicato das Sociedades de Crédito, Financiamen-
to e Investimentos do Rio, Sr Júlio Barata, ex-Mi-
nistro do Trabalho e do Tribunal Superior do Trar,
balho, faz ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio
que, segundo ele, teria "fabricado uma nova. certidão,
de julgamento".
o PROCESSO

Em maio do ano passado,
o Sindicato dos Bancários
do Rio de Janeiro, por in-
termédio do advogado João
Mário de Medeiros, reque-
reu, em dissídio coletivo, o
reajuste salarial para os
bancários empregados em
instituições financeiras e
distribuidoras de valores.
Apreciado e julgado pelo
Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio, o dissídio foi
aprovado.

Os empregadores recorre-
ram da sentença, argumen-
tando que a assembléia-
geral dos bancários, da qual
originou o dissídio, deveria
ser anulada, por íalta de
quorum, de acordo com o
Artigo 859 da CLT. Quando
o. processo foi julgado pelo
TRT, a 4 de dezembro do
ano passado, o Sindicato
dos Bancários acabava de
sair de uma intervenção.

No TRT da ia. Região
(Eio), o processo recebeu o
número 94/75, teve como re-
lator o Juiz José Levy e, se-
gundo o acórdão, sua vigên-
cia seria de 21 de maio do
¦ano passado a 21 de maio
deste ano. No Tribunal Su-

perior do Trabalho, «m,
Brasília, o recurso dos em-
pregadores recebeu o nume-,
ro 217/76 e só entrou em
pauta para ser julgado na.
última segunda-feira.

IRREGULARIDADES ;

Para representá-lo junta
ao TST, o Sindicato das So-i
ciedades de Crédito, Finan-
ciamento e Investimento^
do Rio contratou dois advp-,
gados, o Sr Mesquita Bar-
ros, de São Paulo, e o ex-
Ministro Júlio Barata. Co-
mo defesa dos empregado-
res, foi distribuído a cada
um dos Ministros do TST
um memorial, assinado pelq*
Sr Júlio Barata. No docu-
mento, ele diz constar do
processo substituição d Q
acórdão formado no TRT e
de cláusulas do mesmo. ,

"Para tanto", diz o ex-Mi-,
nistro do Trabalho, "foi ne-»
cessário fabricar uma nova
certidão de julgamento, Oâ-
tada de 17 de dezembro da
1975, mais de 10 dias depois
da primeira certidão (flsi
436 a 438), sendo o relatório
rasurado e renumerado (Í14
439 a 443)."
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i viagem por vários Estados demonstrou a viabilidade de substituir gasolina por álcool

Embraer demonstra operação
de sistema contra incêndio
instalado em seus hangares

São Paulo — A Embraer (Empresa Brasileira
de Aeronáutica) realizou ontem pela manhã uma
demonstração do novo sistema de prevenção e com-
bate a incêndios, já instalado em quatro hangares
,da empresa. Até o final do ano deverá ser instalado
nas áreas mais vulneráveis a incêndios.

O sistema consiste numa rede de geradores de
espuma de alta expansão, capaz de conter qualquer
tipo de^ combustão. O esquema de prevenção prevê
a adoção, em todos os prédios e hangares, de alar-
mes de fumaça e termovelocimétricos, capazes de
detectar princípios de incêndio a tempo de impedir
a propagação.
FUNCIONAMENTO

t Antes da demonstração
do sistema, único na Améri-

<ca Latina, um dos diretores•da Bucka Spiero Comercio
e Indústria e Importação
S/A, Sr Milton Dicolle, rea-
lizou uma palestra sobre o
equipamento no auditório
do S-51, assistida por umas•150 pessoas.

Explicou que, ao ser de-
¦tectado o incêndio, fecha-se
o circuito elétrico; o impul-
so gerado aciona o módulo
da central, que liga a sirena
no local em perigo e abre
a válvula direcional corres-
pondente.

Na Embraer, o equipa-
mento está acopladoao sls-
tema de prevenção, integra-
do por 717 extintores, alar-

Governo da
Argentina
é aeionado
l Porto Alegre — O Procu-
radar no Brasil do ex-Minis-
tro Lopez Rega, Sr Cláudio
Ferreira, ingressou na Jus-
tiça Federal, no Rio, com
üma ação executiva contra
o Governo da Argentina,
para cobrar 84 mil dólares
(Cr$ 993 mil 720i p0r conta
de salários atrasados, alu-
guéis e pagamentos de con-
tas da filial da Telan
(Agência Oficial de Noticias
da Argentina) e que não
foram pagas).

Acrescentou o Sr Cláudio
Ferreira que "toda a docu-
m e n t aç ã o comprobatória
daquela dívida" está em seu
poder e que "por incompati-
bilidade política deles paracomigo" não é paga. "Enviei
várias vezes, para as autori-
da des argentinas, o relato-
r-io completo das atividades
da Telan, e nunca recebi
nenhuma resposta. Só me
restou o caminho judicial
para recuperar o meu di-
nheiro".

Em agosto, o Sr Cláudio
Ferreira foi preso, no Rio,
pela Polícia Federal, a pedi-
do do Governo da Argenti-
na, que o acusou de malver-
sação de verbas da Telan,
da qual era diretor, nomea-
do pelo Secretário de Im-
prensa, antes do golpe mili-'tar de março que depôs a
Sra Isabelita Peron.

mas convencionais, 108 hi-
drantes, três caixas dágua
elevadas e subterrâneas, e
sistema de asperção de ex-
trato de espuma; há ainda
21 bombeiros e 56 vigilan-
tes, em ação permanente,
além de uma brigada auxi-
liar, formada por 60 empre-
gados com treinamento es-
pecial.

O equipamento instalado
num dos hangares da em-
presa permite espalhar 1
milhão 800 mil litros de es-
puma por 1 mil 800 metros
quadrados em apenas um
minuto, atingindo um me-
tro de altura; em quatro
minutos alcança quatro me-
tros, altura aproximada de
avião da classe Bandeiran-
te.

Museus têm
colóquio
em Brasília

Brasília — O 10? Colóquio
de Museus de Arte do Brasil
será realizado de 17 a 20 dè
novembro nesta Capital,
com a colaboração da Em-
bratur, Universidade Fede-
ral de Brasília e do Depar-
tamento de Turismo do Dis-
trito Federal (Detur).

As palestras também con-
tarão com promoção d a
Fundação Cultural do Dis-
trito Federal, Associação)
dos Museus de Arte do Bra-
sil, Fundação Nacional de
Arte (Funarte), Centro Na-
cional de Referência Cultu-
ral e do Ministério de Edu-
cação e Cultura.

PROGRAMAÇÃO

O programa do colóquio,
que será realizado no audi-
tório da Reitoria da Univer-
sidade de Brasília, é o se-
guinte:

Dia 17: 17h — Reunir.o da
Diretoria; 19h — Abertura
do Colóquio.

Dia 18: 9h — Comuni-
cações de experiências rea-
lizadas; entrega de relato-
rio de museus; 14h — Con-
ferência de Aloisio Maga-
lhães. Tema: Preservação,
manutenção e documen.
tação das coleções de arte
como instrumento para de-
finição da identidade cultu-
ral brasileira.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
EXPORTADORES DE CAFÉ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Organizadora da Associação Brasileira dos Expor-

ladores de Café — ABEC — nos termos dca Arts. 9.°, U.° e
12.° dos Estatutos Sociais, aprovados na reunião de fundação
realizada e 1.° de setembro de 1976, e usando dos poderes que
lhe foram conferidos pelo Art.° 55.° do mesmo documento,
convoca os Associados que assinaram a Ata de Fundação ou
vierem a assiná-la, nos termos do Art. 31.° dos Estatutos, «
reunir-se cm Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se na
próxima 5a.-fcíra, dia 18 do cerrente mês, na sede da Asso-
ci.1c.10 Comercial do Santos, para ratificar os Estatutos Sociais
aprovados na reunião de fundação e eleger os Membros do Con-
•elho Deliberativo.

Nos termos do Art. 48.°, para a ratificação dos Estatutos
Sociais são necessários, pelo menos, 2/3 dos votos.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1976.
A COMISSÃO ORGANIZADORA:

IALDY REIS DOS SANTOS
CARLOS CALMON
FENELON MACHADO (P

Carros movidos a álcool
chegam ao Rio após oito
mil quilômetros sem falhas

Três carros movidos a álcool (Volkswagen-
1 300, Gurgel X-12 e Dodge Polara), após rodarem
8 mil quilômetros no percurso São José dos Cam-
pos—Cuiabá—Manaus—Belém—Brasília—Belo Ho-
rizonte—Rio, chegaram ontem à base Aérea do Ga-
leão e horas depois eram recebidos com festa em
São José dos Campos. Não houve problemas duran-
te a viagem.

O principal objetivo do projeto era demonstrar
que o álcool etílico pode substituir a gasolina, afir-
mou o chefe da Seção de Tecnologia do Centro Téc-
nico Aeroespacial de'São José dos Campos, Urbano
Ernesto Stumpf. Acrescentou que todo o programa
de industrialização do álcool pertence a industrias
brasileiras e usa' tecnologia nacional.
VIAGEM

Os carros saíram de São
José dos Campos em 12 de
outubro cem uma equipe de
10 técnicos, supervisionados
pelo Sr Miguel Azevedo; as
bagagens seguiram em dois
veiculos movidos a gasolina.
Em Belém, os técnicos inau-
guraram "o primeiro posto
de abastecimento a álcool
do pais".

E' que na loja da Rua Pa-
dre Otique, 14, pediram cer-
ca de 800 litros de álcool, o
que assustou o dono da loja.
Durante várias horas a rua
ficou engarrafada, com
muita gente querendo ver
os carros.

De Belém' a Brasília, os
carros mantiveram a base
de 110 quilômetros por ho-
ra, com consumo de.9,5 qui-
lômetros por litro: Errí 'Brà-
silla os técnicos do Centro
Técnico Aeroespacial tive-
ram audiência com o Presi.
dente Geisel, que comen-
tou: "O trabalho iria tapar
a boca de muita gente céti-
ca do pais".

A viagem transcorreu
sem falhas e só em Belo
Horizonte houve um peque-

no problema: o vento que-
br.ou o mastro da bandeira
fixado no capo do Dodge
Pelara. Finalmente os car-
ros chegaram ao Rio ontem,
à lh30m, e os técnicos fica-
ram satisfeitos com os re-
sultados. De manhã, o Co-
mandante da Base Aérea
do Galeão, Coronel Correia
Neves, e demais oficiais es-
tiveram no hasteamento da
Bandeira; depois os veícu-
los seguiram para o INPM,
em Xerém, no Km 23 da
Rio—Petrópolis.

O diretor do Centro Tec-
nológico de Motores do
INPM, Sérgio Antônio dos
Reis Valle, enumerou as
principais alterações que os
motores exigem para fun-
clonarem com álcool: rebai-
xar o cabeçote; alterar a
angulação do distribuidor;
regular o carburador e o
pré-aquecimento do coletor.
Para evitar que pessoas
inescrupulosas, ou inexpe-
rientes, c'ausem prejuízos
aos dones dos veiculos, o
Centro prepara um plano
para que só os revendedores
autorizados possam fazer as
alterações.

São José recebe
carros com festa

São Paulo — Parecia um
comício da Arena: uns cem
carros de candidatos, que
faziam uma passeata por
São José dos Campos, uma
banda tocando Prá Frente
Brasil, muitas faixas e, no
palanque, o Prefeito Ednar-
do José de Paula Santos.
Assim os técnicos do CTA
encontraram a principal
praça da cidade ao chega-
rem com os carros movidos
a álcool.

As faixas diziam: "São
José, a primeira cidade mo-
vida a álcool"; "Os carres
do futuro presentes em São
José; ou ainda "CTA, pio-
neiro de tecnologia do álco-
oi". O Prefeito discursou:"É um grande orgulho para
São José dos Campos ser a
cidade desse grande avanço
da tecnologia". E mais adi-
ante: "Há cerca de um mes
presenciamos a partida des>-
sa missão do CTA, que hoje

celebra essa vitória da tec-
nologia brasileira". Depois
desfilou num dos carros pe-
Ia cidade.

No palanque também es-
tava o chefe do Projeto Ál-
cool do CTA, engenheiro
Urbano Ernesto Stumpf, e
o coordenador da caravana,
engenlieiro Miguel de Aze-
vedo, fez um breve relato
da viagem. Informou que a
média de consumo dos três
carros foi 5% maior do que
o gasto normal com gaso-
lina. ficando em tomo dos
8,5 km/litro.

O engenheiro Miguel de
Azevedo disse ainda que o
circuito foi bem sucedido no
trabalho de despertar e
conscientizar o pais para a
viabilidade do uso do novo
combustível, pois em várias
cidades foram feitas pales-
trás e demonstrações com cs
carros preparados pelo CTA.

Mandioca
O consultor do Instituto

Nacional de Tecnologia,
Carlos Urban, afirmou, no
Rio, que o programa tecno-
lógico do Ministério da In-
dústria e do Comércio foi
montado no menor prazo
possível, a fim de acelerar
a adoção do álcool etílico
como combustível em vei-
culos automotores. O plano
tem toes fases básicas:
adaptação dos motores pa-
ra uso do etanol; abertura
de opções para matérias-
primas; e desenvolvimento
de tecnologia nacional.

Explicou que a primeira
já está amadurecida e que
as "outras duas estão em
franco desenvolvimento pe-
ias equipes do Ministério".
Deu exemplo: a necessida-
de de opções para matérias-
primas levou à concentra-
cão de esforços para a uti-
lização da mandioca, sur-
gindo então dois projetos.

O primeiro, agrícola, con-
sistiu numa cultura expen-
mental, que agora fornece
mudas às plantações em

larga escala para abastecer
a usina pioneira de Curve-
Io, em Minas; também se
investiga a produção de
adubos para a mandioca. O
outro projeto, na área tec-
nológica; visa desenvolver
processos que acelerem as
várias fases da produção de
álcool.. Os estudos estão a
cargo da Divisão de Açúcar
e Fermentação do INT, e
foram favoráveis os resul-
tados da investigação sobre
a viabilidade técnico-econô-
mica do uso da mandioca
como matéria-prima.

O Sr Carlos Urban tam-
bém mostrou as diferenças
no uso da gasolina e do ál-
cool como combustível de
veículos. As vantagens do
segundo são: renoví--" *—
talmente produzido no rrra-
sil; preço melhor; tecnoio-
gia e eng:nharia nacionais;
baixa poluição; elevado
aproveitamento de mão-de-
obra; formação de ilhas
econômicas no pais; gasto.í
menores com o transporte
de combustível.

Amcrj confirma lista de
remédios perigosos e dis
agir em defesa do público

A Associação Médica do Rio de Janeiro
(Amerj) confirmou ontem a sua lista de re-
médios não recomendados e especificou os
motivos pelos quais foi levada a essa atitude:
"a defesa da indústria nacional, a proteção
do público consumidor e o resguardo do pres-
tígio profissional do médico brasileiro".

Diz a Amerj, em nota assinada por seu
presidente Dr Gérson Rodrigues do Lago, que"aguardará serenamente o pronunciamento
da Justiça no ridículo processo que os labora-
tórios pretendem mover contra nós". Esclarece
que sua lista se baseia em dados das Associa-
ção Médica Americana, do Serviço de Controle
de Drogas e Alimentos e da União dos Con-
sumidores dos Estados Unidos.

Do bebê ao vovô

Segundo a Amerj, "para maior esclareci-
mento do público e dos médicos, alvos cons-
tantes da maciça e dispendiosa propaganda
dos fabricantes de medicamentos, lembramos
a severa advertência do professor Hughenard,
do Hospital Henri Mondor, de Paris: — Os
médicos são informados por publicações téc-
nicas, jornais e propagandistas. Porém somen-
te sobre as virtudes dos medicamentos que
produzem e distribuem. Para recuperar a con-
fiança abalada a indústria exalta agora os
méritos dos novos antibióticos, polivalentes,
capazes de tudo curar: infecções urinárias,
reumatismo, otites, furúnculos, bronquites e
eezemas. Um desses antibióticos é apresenta-
do como "o Antibiótico da Família, tão bom
para a tosse do vovô, quanto para a dor de
garganta do bebê". E acrescentam os fabri-
cantes que se trata de um antibiótico de lar-
go espectro. -

Os motivos

A Amerj, ao esclarecer os motivos pelos
quais não recomenda os medicamentos, indi-
ca os perigos dos seguintes:

Atophan (Schering) — Diz a Associação
Médica Americana (AMA): "a droga ativa do
Atophan é o Cinof eno. O uso do medicamento
é muito perigoso, porque pode provocar he-
patite fatal. Sua dose comum terapêutica não
é recomendada".

Metreton (Schering) — "É uma mistura
irracional porque contém anti-histarrrínico e
adrenocorticóide juntos (AMA)."

Kolantyl (Richardson Merrel) — "É uma
mistura irracional e não recomendada porque
o seu antiácido, o hidróxido de alumínio, tem
propriedades absorventes que podem interfe-
rir em seu outro componente, um antiespas-
módico (AMA)".

Belladenal (Sandoz) — "É uma mistura
irracional. Essa combinação do antiespasmo-
dico belladona com o barbitúrico fenobarbital
não é recomendada porque os pacientes sub-
metidos a altas doses dela sofreriam também
o efeito sedativo do outro ingrediente (AMA)".

Librax (Roche) — "É uma mistura irra-
cional e, assim como o Belladenal trata-se de
combinação do antiespasmódico Belladona
com o barbitúrico fenobarbital (AMA)."

Coramina (Ciba-Geygi) — Indicado pelo
produtor como analéptico (estimulante) cár-
dio-respiratório, contra o choque, colapso e as-
fixia do recém-nascido e bronquite crônica dos
velhos. "Não tem valor terapêutico e pode ser
perigoso porque a margem entre as doses ana-
lépticas e as doses convulsivas é muito peque-na. Qualquer erro de dosagem pode ser fa-
tal (AMA)."

Postan (Parke Davis) — "Têm ativida-
de analgésica como tal não se mostrou mais
eficaz do que o ácido acetil-salicílico. Ficou
comprovada uma incidência relativamente
alta de distúrbios gastrointestinais, além de
outras reações mais sérias. Portanto, é uma
droga não recomendada e outras menos tóxi-
cas devem ser usadas (AMA)."

Conmel (Winthrop) — "Pode causar dis-
crasias sangüíneas e agranulocitose. Sua base
é a dipirona, cujo uso rotineiro como analgési-
co geral, antifebril e antiartrítico, não é reco-
mendado. Pode produzir anemia hemolitica,
edemas, tremores e anúria (Ana)".

Outros medicamentos
"Quanto aos outros medicamentos fomos

ainda atentos às recomendações da Associação
Médica Americana, que incluiu como não reco-
mendáveis as associações de antibióticos e des-
tes com as sulfas", diz a nota. "Também figu-
ram em nossa lista o« anticoncepcionais cuja
condenação vem sendo feita por nós desde que
iniciamos, há cerca de 14 anos, permanente
campanha contra o controle da natalidade em
massa no Brasil, que é realizado pela Bemfam
ao distribuir amplamente as pílulas anticon-
cepcionais".

Sobre o Cloranfenicol esclarece a Amerj:
"Concordamos com o uso desse antibiótico em
casos de doenças do grupo tífico e nas ricket-
tsioses (doenças causadas por grandes vírus),
mas não aceitamos as vastas indicações dos
seus produtores ao aconselharem indiscrimi-
nadamente o medicamento para outras infec-
cões tais como otites, amigdalites e pneumo-

Depois de lembrar as várias campanhas
em que esteve envolvida, "decorrentes dos 25
anos de serviços prestados à classe médica c à
coletividade", a Amerj afirma que dessa atua-
ção vem a sua representatividade, que "pres-
cinde do aval de quem quer que seja para se
manter fiel às lutas que tem travado".

CNBB acha que a Igreja
deve rever seus métodos
de atividade entre índios

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil J
divulgou ontem os resultados de um estudo que o
Conselho Indigenista (Cimi) e a Comissão Pastoral
da Terra fizeram no mês passado com a Comissão
Representativa da CNBB, e uma das conclusões é
que "a Igreja deve rever seus métodos de atividade
missionária entre os índios". £

"Não se trata apenas de salvar almas (...), cofí-
quistar adeptos para esta ou aquela comunidade
eclesial. Trata-se de salvar o Homem, a Pessoa Hu-
mana, em Cristo" — declaram os religiosos obser- ,
vando que o contato indiscriminado dos indígenas ;
com a sociedade de consumo "leva-os facilmente a ;
tornarem-se escravos dos adeptos mais negativos da jmesma (álcool, prostituição, etc.) e os expõe % ;
graves perigos". ;; \

A questão da terra mere- jceu também dos religiosos .
particular atenção por ser >
"cada vez mais grave" era'
face de "uma injusta distr-i- i
buição da terra em quase '
todo o pais', a "invasão in-
devida de propriedades com :
expulsão pura e simples de |
seus ocupantes, feita mui- i
tas vezes com violência •
intimidações" e a "ambigui-
dade da politica agrária ofi- '
ciai que, embora reconheça '
a maior produtividade d© '
pequenas propriedades, con- |
cede os mais amplos incen-
tivos às grandes empresa» jagropecuárias".

Os religiosos propõem n"justa distribuição da terra [
para seu aproveitamento
racional, uma política agra-
ria que incentive especial-
mente o pequeno lavrador
e o assista tecnicamente .e
uma educação de base que
motive e oriente o cultivo
da terra". As migrações era
direção à cidade, "com seu*
trágicos problemas sociais?',
são algumas das consequên-
cias da situação de abando-
no em que muitas vezes se
encontra o agricultor.

A Comissão Representati-
va da CNBB recomendou..à
Comissão Pastoral da Terra
um 'estudo concreto das di-
versas situações" e a prepa-
ração de agentes que "co-
nheçam as leis vigentes -e
encaminhem as s o 1 uç õ e s
adequadas". Pediu ainda
que ela dê especial atenção
ao problema das migrações,
aprofunde o estudo sobre
efeitos do "modelo econômi-
co brasileiro", prepare e di-
vulgue uma versão popular
das leis que regem o uso e
propriedade das terras e"estude problemas específi-
cos de áreas particulares". (

O DEVER

Em uma espécie de expo-
s'ção de motivos,'os partici.
pantes da reunião da Co-
missão Representativa da
CNBB afirmam que a
missão evangelizadora
impõe à Igreja "o dever de
se preocupar com a si-
tuação dos índios" e de "es-
tar ao seu lado no processo
de libertação da escravidão
que os oprimem".

Concretamente, os religlo-
ses denunciam ainda "si-
tuações de afronta e desres-
peito" dê que são vitimas os
indígenas "em relação à vi-
da, aos meios de subsistên-
cia, a propriedade de suas
terras, a sua cultura".
Acrescentam que a falta de
defesa biológica torna os
silvícolas vitimas de doen-
ças fatais e que a incapacl-
dade de cies competirem
com a estrutura social os
relega muitas vezes a "con-
dições de vida indigna de
seres humanos".

A situação dos indígenas
declaram bspos e padres"requer uma corajosa

atividade de evangelização"
que tenha em consideração
o respeito aos direitos do
índio a seu próprio habitai
e autodeterminação quanto
ao tipo e estágios de inte-
gração na sociedade nacio-
nal.

Acrescentam que "o mo-
mento histórico vivido pelo
Brasil com a política de in-
tegração territorial exige
urgentes medidas de defesa
do índio", bem como, "a to-
mada de consciência dos in-
digenas, liderados por seus
chefes, e a esperança que•eles depositam na Igreja,
comprometem-na nesta
atuação".

UNESCO promove j
cultura nacional desde que |
não crie problema político: :

"Defender as formas culturais próprias de cada «
país e de cada região" e recusar "projetos que pos- 

'.,

sam criar contradições com o esquema político vi- J
gente no país associado" são princípios básicos do
Fundo Internacional para Promoção da Cultura, da I
UNESCO, afirmou ontem o presidente do Conselho £
Administrativo, Sr Felipe Herrera.

Para divulgar o papel do Fundo, o Conselho
fará seminários em vários países, a começar pelo1
que será realizado dia 17 no auditório do Museu
Histórico Nacional, em colaboração com o Depar-
tamento de Assuntos Culturais do MEC. O tema será
Perspectivas do Fundo Internacional para PromO'
ção da Cultura e Estratégia Cultural Brasileira. -.

ses membros." Ele fará aç
palestra O Problema do EJ-2
nanclamento Cultural e«o«
Fundo Internacional ide"
Promoção da Cultura, às»
9h; o diretor do DAC, Ma-"
nuel Diegues Jr, por defi-~
gação do Conselho Nacional»
de Cultura, terá, ã tarde,*!*)"
tema Estratégia Cultural**
Brasileira: a Operacional-g
dade da Política Cultural-
no Brasil e seus Instrumeri- í
tos.

Participarão do semtná- ~
tío, como debatedores, osZ
Srs Aluísio Magalhães, dirí- gtor do Centro Nacional de»
Referência Cultural; lrâ-g
puan Cavalcanti, da Fun-I
dação Casa de Rui Barbosa; gJosué Montello, do Conselho £
Federal de Cultura; Robe|_ gtoParreira, diretor-exe- -
cutivo da Funarte; repre>"
sentantes da Embraf ilme, •>
da Escola Superior de Gueç- Jra e de todos os museue,»
num total de 200 inscritos;; g

RECURSOS

Os recursos do Fundo são
formados por doações de
particulares e dos paises as-
sociados. O Sr Herrera disse
que houve três contei-
buições significativas: 2 mi-
lhões de dólares- <Cr$23 mi-
lhões 660 mil) da Venezue-
Ia, 10 mil dólares (Cr$118
mil 300) da Costa do Mar-
fim e outro tanto de Giova-
ni Agnelli, presidente da
Fiat.

"Esperamos conseguir 5
milhões de dólares (Cr$59
milhões 150 mil) até o fim
deste ano", mas o "princi-
pai não é a quantidade de
recursos, mas a qualidade
dos serviços e seu efeito ca-
talitóo."

O Sr Felipe Herrera expli-
cou que o seminário "terá
um caráter experimental e
pretendemos repeti-lo pos-
teriormente em outros pai-

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO *

DMB DMM

Parque Central de Motomecanização -
ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, N.° 3.506 - RJ.

AVISO l
O Diretor do P.q.CMM. torna público que efetuará a 

"

alienação por TOMADA DE PREÇOS, de material AAM (Motome- -.
canizacão), julgado inservfvel para uso no EXÉRCITO.

O recebimento, abertura e Julgamento1 de propostas para
o 1° GRUPO do material a ser alienado, dar-se-á nc- dia 26 de
novembro de 1976, às 9.00 horas no SAIÃO DO CONSELHO
DO PQCMM.

O edital e outras informações poderão ser fornecidos aos
interessados, no horário de 8.00 às 11.00 horas de 2a. a 5a.-feira.

EDSON MARCONDES M. VIEIRA
A^aior Pres. Com. licitação.

\
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Déficit do MCE cresce US$ 5 bilhões se petróleo subir
J\ÍIC muda a propriedade do capital na

uímica usando o sócio regionalpetroq
O secretário-geral do Ministério da

Indústria e do Comércio, Sr Paulo Viei-
ra Belotti,-disse ontem que a composi-
ção do Complexo Petroquímico do Sul
(Copesul) mostrou a preferência adicio-
nal introduzida pelo Governo, na sua
política de fortalecimento do empresa-
riado nacional. Explicou que a decisão
foi a de beneficiar os projetos que con-
templam uma participação expressiva
de sócios regionais, com o sentido de
descentralizar a propriedade do capital
no setor.

Ele falou no encerramento do 1.°
Congresso Brasileiro de Petroquímica,
promovido pelo Instituto Brasileiro de
Petróleo (IBP). Defendeu, na ocasião, a
produção de eteno (matéria-prima pe-
troquímica básica) via álcool, explican-
do que a base- para essa colocação é o
balanço de pagamentos e não o cálculo
econômico a nível empresarial. "Seria o
caso de não se plantar trigo e não se
explorar certos recursos naturais do
país, como o fosfato, por exemplo, caso
se fosse aceitar algumas sugestões a res-
peito".

Os principais pontos por ele abor-
dados em sua conferência, e na entre-
vista que concedeu à imprensa foram os
seguintes:

Copesul — O investimento total nas
principais unidades do terceiro pólo pe-
troquimico está estimado em cerca de 1
bilhão 200 milhões de dólares (Cr$ 14
bilhões 196 milhões); a sua completa
mecânica vai se efetivar em fins de 1980.
Até o final do ano o Conselho de Desen-
volvimento Industrial (CDI) e o Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) concluirão as etapas de seleção
e aprovação dos demais projetos, a fim
de que no próximo ano sejam deflagra-
das as providências de sua execução fí-
sica;

Integração — Deve-se pesquisar as
oportunidades da consolidação efetiva
de cada pólo instalado, e as possibilida-
des do desenvolvimento autônomo de
suas empresas satélites num futuro pró-
ximo; deve-se também examinar a inte-
gração nacional das regiões com a aber-
tura de alternativas de intercâmbio, de
produtos fabricados em cada uma.

Matérias-primas — a seleção das
prioridades em termos de matéria-prima
deverá considerar: 1) a maximização do
emprego dos produtos gerados nos pólos
petroquímicos do Nordeste e Sul do país;
2) a efetivação do complexo cloroquími-
co do Nordeste; 3) o emprego do álcool

e do eteno dele gerado; 4) o aproveita-
mento de olefinas contidas em correu-
tes gasosas de refinarias, de gás asso-
ciado e de gases residuais de plantas
químicas; 5) análise da produção de
benzeno, tolueno e xileno (BTX) pela
utilização de derivados de refinaria e 6)
utilização do gás natural que vem sendo
descoberto pela Petrobrás.

Tecnologia — deve-se buscar junto
às empresas estrangeiras a aproximação
necessária ao trabalho conjunto com
empresários brasileiros, visando: 1) a
compatibilização das condições dos con-
tratos de fornecimento de tecnologia às
instruções do Ato Normativo n.° 15, do
INPI; 2) à maximização do nível de
compras de equipamentos no mercado
interno, e, principalmente, 3) o coiíheci-
memto, a melhoria, a adaptação e, se
possível, o desenvolvimento de tecnolo-
gia doméstica. "E' um trabalho árduo,
de longo prazo, mas é condição funda-
mental para emancipação da empresa
petroquímica privada. Importante será,
também a participação da Petroquisa
como empresa do Governo, neste traba-
lho. Entretanto, constitui-se de impor-
tancia estratégica iniciar, em paralelo,
no pais, um trabalho próprio de Pesqui-
sa e Desenvolvimento voltado para os
aspectos peculiares de disponibilidade
interna de matérias-primas e dos meios
de produção domésticos;

A empresa —• analisar as inúmeras
oportunidades de associação ou de con-
solidação de estruturas acionárias de
organizações atuando na fabricação de
matérias-primas com origem, processa-
mento e utilização semelhantes. "Nessa
linha de ação, é relevante liberar, às em-
presas de pequeno e médio portes, as
oporutnidades em projetos de menor
complexidade, mantendo as empresas
ho'je existentes, com seus projetos de
maior dimensão, nos segmentos correia-
tos aos que já atuam.

Consolidação — a política do Gover-
no de acabar com os desníveis regionais
de desenvolvimento será acelerada na
medida que seja considerada a integra-
ção do setor, no sentido da fixação re-
gional das indústrias de ponta.

Álcool — a grande mão-de-obra
existente no país justifica a produção
de álcool para uso ma indústria quími-
ca; trata-se de ¦uma questão política de
definição de rumos, daí o subsídio ao
álcool. "Além disso, 2 mil dólares não
representa o icusto do processo normal de
preparo ida terra".

Â controvérsia sobre o uso
do álcool para
a produção de eteno
foi um dos
pontos destacados do
1.° Congresso
Brasileiro de Petroquímica,
que terminou
ontem, no Rio. Foram
aprovadas 12
recomendações,
salientando-se a parte
referente a
transferência e fixação
de tecnologia no país.

Miragaya defende aromátiços na Reduc
O diretor da Petrobrás Química S.A.

(Petroquisa), Sr Ronaldo Miragaya, de-
fendeu ontem a produção de aromátiços
(benzeno, tolueno e xilenos) na área de
influência da Refinaria Duque de Caxias
(Reduc), ao falar sobre a seleção de no-
vas prioridades no 1? Congresso Brasilei-
ro de Petroquímica.

Observou que a participação estran-
geira em novas associações deve depen-
der do seu interesse no trabalho em con-
junto, objetivando a real transferência
de tecnologia (absorção, adaptação, de-
senvolvimento e criação). "A contrapar-
tida que se poderia oferecer, seria o com-
promisso de, em se tratando da partici-
pação em projeto futuro que contemple
a mesma tecnologia, a implantação se
faria, uma vez mais, de forma conjunta
(compromisso limitado a um período de
tempo)."

Mostrou, ainda, o diretor da Petro-
quisa, que o número exagerado de em-
presas atuando na fabricação de produ-
tos de segunda geração, pode diluir os es-
forços para a conquista da plena capa-
citação do empresário nacional, inclu-
sive no que diz respeito ao conhecimen-
to da tecnologia dos processos.

O presidente da Copene — Petro-
química do Nordeste S.A., Sr Otto Vi-

cente Perroni, destacou ontem que a es-
truturação da indústria petroquímica sob
a forma de complexos industriais conduz
teoricamente à acumulação de economias
que podem ser evidenciadas ou compro-
vadas nos casos reais. "Além disso, a
produção centralizada de insumos bási-
cos, ao lado dos benefícios econômicos,
permite a adoção de soluções que seriam
inexequíveis em iniciativas isoladas ou
pulverizadas. Por outro lado, os sistemas
que, por sua expressão econômica, exi-
gem elevada confiabilidade, em geral
absorvem e pagam os investimentos adi-
cionais destinados à continuidade ope-
racional".

O presidente da Comissão Executiva
do 1? Congresso Brasileiro de Petroquí-
mica e também chefe da Divisão de Pe-
troquímica do Centro de Pesquisas
(Cenpes) da Petrobrás, Sr Nelson Brasil
de Oliveira, destacou o tema Tecnologia
como o tema central do Congresso. Expli-
cou que "o Brasil necessita de tecnologia
em tal estágio de desagregação que seja
permissível conhecer os fundamentos dos
processos transferidos e, assim, sejamos
capazes de procurar galgar, por esforço
próprio, a patamares mais avançados de
desenvolvimento tecnológico".

AS RECOMENDAÇÕES
1. A atividade do setor petroquímico deve ser

compatibilizada com os objetivos e interesses nado-
nais, dado o elevado destaque assumido pelo setor
dentro da economia brasileira.

2. A continua elevação dos custos de investi-
mentos, prevalecente no setor petroquímico, resulta
em maiores dificuldades para as novas indústrias
competirem com as já existentes, inversamente ao
ocorrido em passado recente; esse fato requer do
empresário um esforço adicional no sentido de me-
lhor gerenciar seu empreendimento.

3. A preservação de um certo nível de renta-
bilidade para o setor, é condição necessária para o
fortalecimento do empresário nacional e para a ge-
ração de recursos próprios.

4. É recomendável manter-se e intenslflcar-se
o convívio entre o Estado c a Empresa, na busca de
soluções para os problemas do setor.

5. Ê recomendável a consolidação de normas e
práticas relativas ao controle ambiental, de forma a
compatibilizar a atuação dos diversos órgãos que
tratam da matéria.

6. O aumento da produtividade no setor deverá
ser alcançado pela promoção de pesquisa e desen-
volvimento pelas empresas nele participantes, em
complementação a diretrizes gerais de racionaliza-
ção de custos,

7. A atividade petroquímica no Brasil apresenta
adequada atratividade para investimentos, em vista
do comportamento dinâmico do mercado interno e
da existência dos mecanismos de manutenção de
sua rentabilidade.

8. O mercado consumidor deve ser orientado
no sentido de compatibilizar-se o desejo de consu-
mir com as reais disponibilidades da oferta interna
e da conjuntura nacional conseqüente da crise mun-
díal do petróleo, desestimulando-se o "consumo por
cópia".

9. O reconhecimento de condições peculiares
do setor petroquímico brasileiro, representado por
disponibilidades de insumos básicos, características
de mercado consumidor e sua estrutura econômica,
exigem criatividade e originalidade na execução de
tarefas atinentes à transferência e criação de tec-
nologia no país.

10. O desenvolvimetito da petroquímica nado-
nal está a exigir a formação e a mobilização inten-
siva de talentos na área cientifica e tecnológica.

11. A elevação nos preços do petróleo no mer-
cado Internacional obriga ao reexame dos critérios
de seleção de matérias-primas para a indústria pe-troquímica.

12. A implantação de complexos petroquímicosintegrados continua a ser uma solução válida, semexclusão de outras soluções que objetivem otimizaro aproveitamento de matérias-primas disponíveis.

BREVES
O diretor da Petrobrás Química S/A (Petroquí-sa), Sr Ronaldo Miragaya, foi eleito ontem pelosjornalistas especializados que cobrem o I Congres-

so Brasileiro de Petroquímica, como o Homem daPetroquímica de 1976.

A escolha do engenheiro-quimico, de 38 anos de
idade, foi feita por unanimidade, devido às quali-dades técnicas e didáticas por ele apresentadas no
trato com a' Imprensa.

O stand da Ebse no Congresso atraiu ontem,
no encerramento, a atenção dos participantes, de-
vido à qualidade do produto apresentado.

Alagoas diz a Geisel que Dow afeta Salgema
Maceió — (Do enviado espe-

ciai Carlos Max Torres) — O
projeto da Salgema de produzir
dicloroetano (matéria -prima
que compõe o PVC) poderá se
tornar vulnerável caso o Conse-
lho de Desenvolvimento Indus-
(CDI) aprove um pedido da Dow
Química para fabricar o mesmo
componente em Salvador. A
preocupação nesse sentido foi
transmitida onter.i ao Presidente
Ernesto Geisel durante exposl-
ção sobre o Complexo Cloroqul-
mico de Alagoas, feita pelo Se-
cretãrio de Planejamento de
Alagoas, Sr José de Melo.

Nenhuma resposta concreta
foi dada às autoridades alagoa-
nas sobre o problema pelo Pre-
sldente da República, que ape-
nas ouviu as explicações, sem te-
cer comentários. Segundo o Se-
cretário de Planejamento a Sal-
gema já planejou produzir 200
mil toneladas de diocloroetano
para o Pólo Petroquímico de Ca-
maçari e outras 100 destinadas
ao Pólo do Rio Grande do Sul.
A viabilidade financeira está
ameaçada, porque a Dow Quiml-
ca está a apenas 20 km de Ca-
maçari e Maceió a 600 km.

O problema todo se resume
nos custos adicionais do em-
preendimento no Estado de Ala-
goas. Existe ainda um outro
agravante: a Salgema tem in-
tenção de produzir, a partir de
1982, o próprio PVC, evoluindo
assim da qualidade de simples
exportador da matéria-prima in-
dispensável (o dicloroetano) pa-
ra o produto acabado. O obje-
tivo principal é o Pólo Petroquí-
mico do Rio Grande do Sul,
hoje em fase de implantação.

Explicou ainda o Sr José de
Melo que, enquanto a Salgema
sofreu um atraso de dois anos
em seu cronograma, cujos tra-
balhos só começaram a avançar
com maior rapidez com a entra-
da da Petroquisa, a Dow partia
para um projeto semelhante
com objetivo de produzir o di-
cloroetano.

A Salgema significa investi-
mentos da ordem de US$ 320
milhões, visando a produção ini-
ciai de 20 mil toneladas de cio-
ro e de 2050 mil de soda-cáusti-
ca. A concorrência da Dow na
produção do dicloroetano é vista
em Maceió como um oneroso en-
cargo financeiro de difícil solu-

ção, porque isto implica a ado-
ção do sistema de preços compa-
rativos. Sendo assim, as 200 mil
toneladas de dicloroetano desti-
nadas a Camaçari, com produ-
ção no Estado de Alagoas, po-
dem perfeitamente ser forneci-
das pela Dow.

O Ministro da Indústria e
do Comércio, Sr Severo Gomas,
que se encontrava em compa-
nhia do Presidente Geisel, quan-
do da exposição feita pelos dire-
tores da Salgema, não quis co-
mentar o assunto. Chegou, inclu-
sive, a afirmar que não tinha
conhecimento dos detalhes que
envolviam a questão, não poden-
do assim opinar. O CDI, prova-
velmente vai deixar a decisão
aos assessores do Presidente da
República.

Transformadores

O Presidente Geisel indagou
ao diretor-superintendente o
por quê da demora da entrega
dos dois transformadores, con-
siderados essenciais ao sistema
de distribuição de energia elé-
trica do complexo Salgema e
cuja responsabilidade de íabri-
cação é aa General Eletric.

Segundo explicação dada ao
Presidente, a principal causa da
demora na entrega foi a difi-
culdade técnica encontrada pe-
Io pessoal da GE. O Sr Roberto
Rodrigues Coimbra reconheceu
que os sucessivos adiamentos na
entrega dos transformadores
(deveriam estar funcionando
desde dezembro de 1974) estão
atrapalhando o cronograma de
implantação do pálo cloroqui-
mico.

No final da conversa, o Pre-
sidente Geisel quis saber das me-
didas preventivas tomadas pela
Salgema, visando eventuais efei-
tos negativos junto à população
quando do transporte do cloro.
Explicaram-lhe que esse tipo de
problema não é comum no Bra-
sil, mas, em virtude de casos es-
porádicos de poluição detectados
em fábrica nos Estados Unidos,
todas as medidas de precaução
e defesa do meio-ambiente fo-
ram tomadas pelas autoridades,
quando dos trabalhos de insta-
lação do Complexo Cloroquími-
co de Alagoas.

Leia editorial
''Petroquímica Liberal"

PETRÓLEO NO BRASIL
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Nos gráficos acima, são apre-
sentados os valores da produ-
ção brasileira de petróleo, as
importações, o consumo apa-
rente, percentuais da produção
e da importação sobre o consu-
mo de gastos com as importa-
ções, comparando-se os dados
de 1975 com projeções para
1976, feitas a partir dos dados
disponíveis até setembro. To-
dos os itens sofreram aumen-
tos consideráveis, com exceção
da produção nacional, que a
estimativa colocou com 9 ¦ mi-
lhões 983 mil m3 — pratica-
mente igual à de 1975. A par-
ticipação das importações so-
bre consumo subiu em propor-
ção maior do que a redução no
percentual de óleo nacional (a
diferença na soma fica por
conta da pequena parcela de
exportações, não computada).
Esta situação, se estabilizado
o consumo, já vai representar
um aumento considerável nos
gastos, com a próxima majo-
ração dos preços pela OPEP
(hoje com 13 dólares CIF mé-
ãio). Caso o aumento seja de
10%, o Brasil terá que gastar
4 bilhões 240 milhões de dóla-
res para importar o mesmo vo-
lume de óleo, quase 400 mi-
lhões de dólares a mais. A si-
tuação se torna fora de contro-
le se o consumo contimiar a
subir e o óleo tiver majoração

maior

E. do Rio tem
em Enchova 6.°
campo produtor

A bacia de Campos tem mais
um campo produtor, o sexto, com a
decisão da Petrobrás de denominar
Enchova o campo descoberto no
ano passado pelo poço pioneiro
l-RJS-22. O primeiro poço de ex-
tensão do novo campo, o 3-EN-l-
RJS, será perfurado pela platafor-
ma semi-submersível Santa Fé Ma-
riner-2 a 82,3 quilômetros da cos-
ta, em local com lamina dágua de
122 metros e a perfuração irá até
3 mil 600 metros.

Ainda na bacia de Campos,
prossegue a perfuração do 7-GP-5A-
RJS, quinto de desenvolvimento de
Garoupa, já com 3 mil 272 metros
e está prevista a perfuração de dois
poços de extensão no Campo de Na-
morado, o 3-NA-2-RJS e o 3-NA-
3-RJS, pela plataforma Zephyr-2 e
pelo navio-sonda Petrofjrás-2, além
de mais um de desenvolvimento em
Garoupa, (o sexto), o 7-GP-6-RJS,
mas somente depois que a pia ta-
forma Blue Water-3 concluir a per-
furacão do l-RJS-33, a 80 quilôme-
tros da ilha Rasa, em frente à Gua-
nabara. Com relação a poços pio-
neiros na bacia de Campos, mais
dois serão iniciados até o fim do
ano, o l-RJS-29 pelo navio-sonda
Cyclone e o l-RJS-32, pela Sedco-
702, em lamina dágua de 307 me-
tros, a mais profunda até hoje no
Brasil.

Bruxelas, Caracas e Montevidco — O dé--íicit do balanço de pagamentos dos paísesmembros do Mercado Comum Europeu (MCE)deverá aumentar em 4 bilhões 900 milhões dedólares anualmente, se for elevado o preçodo petróleo pela OPEP. Esta a previsão feitaontem em círculos financeiros do MCE emBruxelas.
Os Ministros do Exterior da Comunidade

que na próxima segunda-feira estarão reu-'~
. nidos em Bruxelas para preparar mais uma 

"
sessão da Conferência Norte-Sul, marcada
para dezembro, deverão debater o problema
pois os Estados Unidos instaram anteontem1"
aos países da Europa Ocidental e o Japão, a''
iniciar consultas. acerca da questão.

Compensação ,!..
Em Caracas, o Ministro venezuelano das

Minas e Energia, Valentin Hernandez, decla-
rou ontem que o aumento do preço do petró-,.
leo "é um ajuste a que os países exportado-
res têm direito". Respondendo à posição as-
sumida pelos Estados Unidos, ele sublinhou
que "os ajustes de preços seriam para com-
pensar o deterioramento no poder de compra
das divisas, que recebemos pela venda do
nosso óleo". .,;_'

Hernandez ressaltou que a OPEP "está'
muito consciente de sua responsabilidade, co-'
mo demonstrou em ocasiões anteriores", e
lembrou que na reunião passada, da Organi-
zação, realizada em Bali, em setembro, não
foram alterados os preços, "que se mantêm
iguais aos de quase dois anos". Disse ainda
que a Venezuela é plenamente solidária nas
decisões adotadas pela OPEP.

Preocupação

Em Montevidéo, um Grupo de Trabalho
do Governo anunciou ontem que a econor..
mia uruguaia se veria afetada em uns 25.
milhões de dólares, em 1977, se confirmado
em 15% o aumento do preço do petróleo. As,
estimativas prevêem que no encerramento do
presente exercício, o Uruguai terá consumido"
petróleo por um valor de 171 milhões de dó-
lares. Os uruguaios importam do exterior to-
do o petróleo que consomem.

EUA terão mais inflação
e menos desenvolvimento,

Washington e Viena — Analistas amerin,
canos previram ontem que se a OPEP aumen-
tar os preços do petróleo em torno de 15%, is-
so significará que os Estados Unidos terão que
pagar 5 bilhões 500 milhões a mais pelas suas!
importações de óleo bruto. Isso, por sua vez,
elevaria a taxa inflacionária de seus atuais"
6% para 7% e reduziria a taxa de crescimen-
to econômico de 4% para 3,4% anuais.

As previsões dos analistas indicam quê-
os efeitos mais graves de um aumento dosj
preços serão sentidos pela Grã-Bretanha e a:
Itália, que já estão sofrendo as conseqüências^
da inflação. Em Washington, o porta-voz do.
Departamento de Estado, Robert Funseth£
afirmou ontem que qualquer elevação dos pre-.
ços do óleo bruto afetará também os países"
membros da OPEP, "que também participam,
da economia mundial".

«
Unanimidade

«
Na sede da OPEP, em Viena, dizia-se on-í

tem que existe uma completa unanimidade1
com relação à necessidade de um aumento dí
óleo bruto, que subiu 10% no último ano ê
permaneceu estacionário desde Io de outubrfl
de 1975, ao nível de 11,51 dólares o barril dê
159 litros. Depois de outubro de 1973, quanda
houve a quadruplicação dos preços, o produto
sofreu dois aumentos, isto é, 4% em janeira
de 1975 e 10% em dezembro do mesmo ano."

A partir da próxima segunda-feira, a CO;
missão Econômica da OPEP estará reunida
em Viena, quando deverá discutir todos os
elementos técnicos que permitirão aos 13 pai:
ses membros da Organização justificar eco-
nomicamente uma decisão política relativa aq
aumento dos preços. A Comissão Econômica
poderá reunir-se, uma vez mais, nas vésperas,
da reunião de Doha, no Qatar, marcada para
15 de dezembro. *

*

Industrializados
prevêem recessão
após julho de 77

Paris — O mundo poderá mergulhar
numa nova recessão no segundo semestre do
próximo ano, com maiores índices de infla^
ção e desemprego, advertiu ontem a Organi-,
zação para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), formada por 24 países]
industrializados.

Atualmente, o OCDE está preparando a
temário de sua reunião marcada para o pró-
ximo dia 20 de dezembro. Será estabelecido:
se os países membros mudam a política eco-
nómica adotada em julho passado, quando .
decidiram um crescimento contínuo, mas
moderado, até a década de 80. '

Em julho passado, a OCDE fez uma re-
visão nas suas previsões. A projetada taxa de
crescimento em 1977 de 5,25% para os prl-
meiros 10 meses, diminuiu para 4,3% e po-
dera cair para 3,8% no segundo semestre dc(
ano.

No segundo semestre de 1976, a taxa de
crescimento para o mundo industrializado
havia sido fixada em 4,5%. Entretanto, agon
ra caiu para 3,5%, enquanto que a taxa para-
todo o ano foi calculada em 5%, ao invés dos
5,5% previstos em julho.

Problemas

Segundo um banqueiro europeu, citado
pelo Financial Times, de Londres, a terça par-
te dos membros da OCDE tem graves pro-
blemas econômicos. Os países do Terceiro
Mundo têm dívidas de 135 bilhões de dólares,
dos quais cerca de 50 bilhões procedem de]
bancos privados ocidentais, que poderão en-
frentar dificuldades se os países subdesen-;
volvidos não pagarem seus empréstimos.

Por outro lado, os países do bloco socla^
lista devem 38 bilhões de dólares a bancos
ocidentais, segundo inlonnou o Chase Ma^
nhattan Bank, de Nova Iorque. O banqueiro
europeu afirmou que o fato de que "todos vi-
vam a crédito", provocou uma inflação maior;
Em Washington, economistas pediram que oj
países industrializados abandonem sua políti-
ca de expansão lenta e impulsionem sua eco-'
nomia vigorosamente.
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Cortes de investimentos não
atingem projetos da Amazônia

Os cortes nos investimentos gover-
namentais a serem realizados em 1977
não deverão afetar significativamente
os principais projetos de desenvolvimen-
to na Região Amazônica, especialmente
na área da agropecuária que continuará
a receber maciços recursos para a im-
plementação e início de execução de no-
vos projetos.

A informação é do presidente do
Banco da Amazônia (BASA), Sr Fran-
cisco de Jesus Penha, ontem no Rio. Re-
velou que de janeiro a outubro deste ano
já foram aplicados Cr$ 900 milhões em
vários projetos agropecuários e de infra-
estrutura industrial na região, através
do Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam), com recursos oriundos dos In-
centivos fiscais. O BASA já subscreveu
cerca de 90% daquele montante.

Infra-estrutura
f Observou o presidente do BASA

que os cortes nos investimentos públicos
não deverão atingir os projetos com fon-
tés de recursos já colocados e que, se
houver alguma redução essa provável-
mente poderá afetar algumas obras ro-

doviárias, como a Transamazônica e ou-
trás estradas em fase de implementação.

Disse que até outubro, o saldo de
aplicações do BASA atingiu Cr$ 6 bl-
lhões. No seu entender, o funcionamen-
to do Finam veio tornar extremamente
ágil a liberação dos recursos em proje-
tos prioritários para o desenvolvimento
da área. Exemplificou com o fato de
que os recursos de fontes fiscais de 1975
já foi inteiramente subscrita pelo Ban-
co da Amazônia, com o imediato repas-
se aos projetos beneficiados com incen-
tivos fiscais. O total da subscrição dos
incentivos antigos (anteriormente ao
sistema do Finam) alcançou Cr$ 700 mi-
lhões.

Revelou que os grandes projetos
agropecuários na região, como os da
Mitsubishi, Volkswagen e de vários gru-
pos financeiros do Centro-Sul, contl-
nuam a ser implementados de acordo
com os cronogramas aprovados, sem ne-
nhuma dificuldade'de aporte de recursos.
Neste ano, novos projetos foram inicia-
dos, citando o de um grupo paulista,
com investimentos previstos de Cr$ 300
milhões, numa área de 50 mil hectares
na Chapada dos Parecis, ao Norte de
Mato Grosso (Amazônia Legal).

Pedido antigo pode ter isenção
Brasília —- O Presidente Geisel po-

dera, em caráter excepcional, autorizar
a isenção de Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrial!-
zados (IPI) a projetos industriais que
estivessem em tramitação no CDI, Su-
dene, Sudam, Sudepe, Grupo Executivo<
d,a Indústria de Mineração na data do
inicio da vigência do Decreto-Lei 1 428,
d,e 2 de dezembro de 1975, que alterou
as normas de concessão de incentivos à
indústria.

Decreto-Lei nesse sentido foi assina-
do ontem pelo Presidente da República,
o qual acrescenta um parágrafo ao Arti-
go 1.° do Decreto-Lei 1428. A autoriza-
ção se aplicará "a bens cujo desembara-
«jo alfandegário se tenha processado me-
diante termo de responsabilidade ou
prestação de fiança idônea", conforme
os termos do Decreto-Lei, ontem assina-
do.

O Decreto-Lei 1428, regulamentado
pelo Decreto 77 065, de 20 de janeiro des-
te ano, alterou a legislação anterior re-
lativa à concessão de incentivos fiscais

(isenção do Imposto de Importação e do
IPI) a projetos industriais.

A partir dele ficou estabelecido que
só ao Presidente Geisel e em casos de"relevante interesse nacional" caberia
autorizar a isenção de impostos para im-
portação de equipamentos.

Pelo Decreto-Lei ontem baixado foi
aberta a possibilidade de aplicação da
legislação anterior aos projetos que no
início da vigência do Decreto-Lei 1428
estivessem tramitando nos órgãos oficiais
responsáveis pela sua aprovação.

Isenções do ICM
São Paulo — O Secretário da Fazen-

da do Estado, Sr Nelson Gomes Teixeira,
disse ontem que a absorção pela União
dos incentivos de ICM beneficiará os Te-
souros estaduais. "Os Estados" — expli-
cou — "terão consequentemente aumen-
tadas suas capacidades de financiamen-
tos, pois este recurso permanecerá no
Tesouro. Será um recurso extra para in-
vestimentos".

O PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE
TOMADA DE PREÇOS

A PETROBRAS convida as firmas interessadas em partici-
par da Tomada de Preços relativa à exploração do restaurante
e das copas da Obra do Empreendimento da Refinaria de São
José dos Campos — CREVAP, para, às 14:00 horas do dia 20 de
dezembro de 1976, apresentarem proposta, de conformidade
com o Edital publicado no "Diário Oficial" da União n.° 208,
de 01 de novembro de 1976, folhas 4368/4369, Seção I,
Parte II.

As firmas interessadas deverão enviar à Obra do Empreen-
dimento da Refinaria de São José dos Campos - CREVAP, si-
tuada no Km. 314 da Via Presidente Dutra, no Município de
São José dos Campos, Estado de São Paulo, representante por-tando credencial para inteirar-se do local e instalações a serem
utilizadas e receber as Condições Gerais para Apresentação
de Proposta. A credencial acima referida, qualquer que* seja o
representante que compareça, deverá ser expressa em forma de
carta dirigida ao Chefe da Obra do Empreendimento da Refi-
naria de São José dos Campos, em papel timbrado da Empresa
interessada e com firma reconhecida.

São José dos Campos, 29 de outubro de 1976

Wilson Flórido Ferreira
Chefe da Obra do Empreendimento

da Refinaria de São José dos Campos

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

^^^
AVISO AO PUBLICO

INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA

Amanhã, dia 14, entre as 7 e as 18 horas,
em logradouros do Centro, Cidade Nova,

Estácio, Santa Teresa, Praça da Bandeira e
Maracanã, para serviços de melhoria

Para possibilitar a execução de serviços indispensáveis à elevação
da tensão de distribuição, de 6 para 13,2kv, torna-se necessário in-
terromper, amanhã, domingo, dia 14, entre as 7 e as 18 horas, o forne-
cimento de energia elétrica nos seguintes logradouros: Ruas Azevedo
Coutinho (lado par, do número 38 ao fim); Barão de Ubá (do início aos
n.°s 133/142); Frei Caneca (dos n.°s 163/148 aos n.°s 247/234); Ge-
neral Caldwell (lado par, do número 176 ao número 196); Irineu Ma-
rinho; Joaquim Palhares (lado ímpar, do n.° 373 ao n.° 609 e do lado
par os números 410,' 608 e 648); Mariz e Barros (do início aos nume-
ros 272/275); Marquês de Pombal (números 125, 146 e 172); Matoso
(número 6); Paula Matos (do início aos números 11/12); Santana (dos
números 124/153 ao fim); São Valenrim; Senador Furtado (do início
aos números 30/31); Teixeira Soares (do início aos números 38/43).
Avenida Presidente Vargas (lado ímpar, do número 1733 ao número
2007); Praça da Bandeira (todo o lado ímpar e do lado par apenas o
número 156).

LIGHT-SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

© JJ

Rede e DNER
recebem mais
recursos

Brasília — Enquanto o Minis-
tério do Planejamento liberava
ontem ao DNER Cr$ 400 milhões
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento (FND), anunciava-se no
Ministério dos Transportes que nos
próximos 10 dias a Rede Ferrovia-
riai Federal — que recebeu também
ontem os Cr$ 500 milhões do fi-

nanciamento da Caixa Econômica
Federal — terá Cr$ 888 milhões
dos recursos suplementares que f?-
ram autorizados há dois meses.

Deste modo, tanto a RFF
quanto o DNER começarão a sal-
dar, a parto da próxima terça-fei-
ra, parte das suas dividas com em-
preiteiras e fornecedores. Ao DNER

resta liberar.este ano ainda Cr$"
400 milhões do FND, o que ocorre-
rá no próximo mês, enquanto à"
RFF dos Cr$ 4 bilhões 200 milhões?
autorizados por decreto presidea-
ciai no inicio de setembro, só ío-
ram entregues efetivamente, até o \
momento, apenas Cr$ 930 milhões.

GRUPO «OKÒWCO
BANCO (CONÒMICOSJL.

MATRIZ: Rui lauro Mullar, »/n.° — Edifício do Centenário — Salvador — BA.
C.G.C. - 15.124.464/001

Carta Patente 1-2 - Cert. OEMEC/RCA-200-74/127

BALANCETE EM 29.10.1976 - MATRIZ E AGÊNCIAS

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 374.540.044,03 NÃO EXIGÍVEl

REALIZÁVEL Capital e Reservas 960.000.865,85

Empréstimos  6.346.081.077,06 EXIGÍVEL
Outros Créditos  8.398.659.775,09
Valores e Bens  1.436.612.495,60 16.181.353.347,75 Depósito  3.784.1'!9.75B.08

Outras exigibilidade:  7.477.964.618,03
Obrigações Especiais  4.382.396.817,10 15.644.481.193,21

IMOBILIZADO 229.971.502,35
RESULTADO PENDENTE  1.062.273.128,66 RESULTADO PENDENTE  1.243.655.963,73
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 56.597.843.166,24 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 56.597.843.166,24

TOTAL  74.445.981.189,03 TOTAL  74.445.981.189,03

Salvador, 10 de novembro de 1976 — Pamphilo Pedreira Freire de Carvalho — Diretor-Presidente, Francisco de Sá Júnior — Diretor-Superintendente,
Manoel Ktller da Silva — Diretor, Josá M. A. Literato de Mattot — Contador — Registro n.° 318 C.R.C. BA. '

m
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Carta Patente A-72/1862 de 15/08/72 - CGC 13.538.319/0001
MATRIZ: Rua Lauro Mullar s/n.° — Ed. do Centenário — Salvador — Bahia

EXTRATO DO BALANCETE EM 29 DE OUTUBRO DE 1976

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 114.065.197,60

REALIZÁVEL

Financiamento» 2.387.348.947,92
Repasses 730.933.685,97
Refinanciamentos 1.239.848.176,23
Outros Cred. Realizáveis .. 1.182.312.641,10 5.540.443.451,22

IMOBILIZADO 62.472.314,46
RESULTADOS PENDENTES 619.679.040,57
CONTAS DE COMPENSAÇÃO  8.428.814.477,32

14.765.474.481,17

NAO EXIGÍVEL

Capital 250.000.000,00

Reservas a Fundos 135.724.289,21 385.724.289,21

EXIGÍVEL

Depósitos 2.071.451.157,70
Obrig. em Moedas Estrang. 730.933.685,91
Obrig. p/Refinanciamentos 1.204.575.742,20
Outras Exigibilidades 1.057.197.538,75 5.064.158.124,56

RESULTADOS PENDENTES 886.777.590,08
CONTAS DE COMPENSAÇÃO  8.428.814.477,32

14.765.474.481,17

Salvador, 29 de outubro de 1976 — Alberto Martins Catharino — Presidente do Conselho de Administração, Francisco de Sá Júnior — Diretor Superinten-
dente, Carloa Alberto de Souza Villar — Diretor, Roberto Plínio Martins Silva — Contador — C.R.C. BA. n.° 3.430.

((ONÒWCOSA.
, dono nuxworo ( wsixkios .

Rua Lauro Muller, Ed. do Centenário, 2.° andar Salvador — Bahia
Carla Patente n.° II — 256 expedida pelo Bancentral em 21/12/1965

C.G.C. n.° 15.102.080 Capital e Reservas Cr$ 71.937.777,60
BALANCETE EM 29 DE OUTUBRO DE 1976

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL NÃO EXIGÍVEL
Caixa e Bancos  3.910.463,66 Capital, Reservas e Previsões 78.337.777,60

«Li.—i... Amortizações Acumuladas . 184.532,29 78.522.309,89
REALIZÁVEL

Financiamentos  825.490.070,24 cvigível
Outros Crédito»  53.046.943,06 878.537.013,30 eA,ulv,:L

Títulos Cambiais 747.143.602,97
IMOBILIZADO Outro»'Créditos 38.885.514,59 786.029.117,56

Imobilizações Técnicas e Financeira» 3.832.021,70
RESULTADO PENDENTE

RESULTADO PENDENTE r , , D ,, . n , r „, ,,„ „,„ „A „-• , . . i. , _ . ., ,., • .. Contas de Resultado e Outras Contas 118.829.576,21Contas de Resultado e Outras Contas 97.101.505,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Diversas Conta»  1.679.162.665,33 Diversas Contas  1.679.162.665,33

TOTAL ,t  2.662.543.668,99 TOTAL  2.662.543.668,99

Salvador, 29 de outubro de 1976 — Francisco de Sá Júnior — Presidente, Antônio Simões Celestino — Diretor, Melchiades S. Ribeiro de Almeida
— Contador — C.R.C. — BA. n.° 4.959.

m
CÀ$ÀOT(S.A.

<Kr»miM-wuto —

Praça da Inglaterra, 2 — Salvador — BA.
Carta Patente do Banco Central do Brasil —A—67 167
Cadastro Geral de Contribuintes: 15177405/0001-77

Inscrição Banco Nacional da Habitação n.° 2-7
BALANCETE ENCERRADO EM 29 DE OUTUBRO DE 1976

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 165.308.231,26 NÃO EXIGÍVEL

Capital 35.000.000,00
RFAII7ÁVEI Reservas e Fundos 28.289.210,09KCMUíAVtl Ucroj t Aproprijr 6.523.505,27 69.812.715,36

Financ. Imobiliários  1.167.231.237,70 EXIGÍVEl ~
Aplicações Diversas 59.553.294,96
Outros Cred. Realiz 29.532.004,59 1.256.316.537,25 letra» Imobiliárias 171.865.000,00

Depósito do Público 595.188.459,59
Bco. Nac. da Habitação ... 479.121.499,27

IMOBILIZADO 15.692.727,94 Cred. Div. e Provisões .... 22.061.329,42
Outra» Exigibilidades ..... 32.658.483,68 1.300.894.771,96

RESULTADO PENDENTE 134.035.735,33
RESULTADO PENDENTE 200.645.744,46

COMPENSAÇÃO  1.329.597.610,95 COMPENSAÇÃO  1.329.597.610,95

TOTAL DO ATIVO  2.900.950.842,73 TOTAL DO PASSIVO  2.900.950.842,73

Salvador, 29 de outubro de 1976 — Francisco de Sá Júnior — Presidente, Gilberto Mário Ceiar Coufal — Diretor Superintendente, Mário
de Paula Guimarãa» Gordilho — Diretor, Antônio Cerqueira a Silva — Contador C.R.C. BA. n.° 2.724.

t
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Como virão as
próximas safras

O aumento dos níveis ãe proáutiviáaãe' 
deverá se constituir no principal objetivo
dos agricultores brasileiros para as próxi-
mas safras. Não fosse isso uma preocupação
que se âeve manter constante, e bastaria pa-
ra justificá-la a previsão das colheitas no

^próximo ano realizadas no fim ãe outubro
pelo Departamento ãe Agricultura dos Es-
taãos Uniáos.

As perspectivas são de um amplo au-
mento na produção cerealeira munâial, per-

«mitináo uma comparação favorável com as
•>tenãências ãe aumento no consumo verifi-

caâas nos cinco últimos anos. Segunáo o
USDA, a produção ãas safras 76/77 deverá
chegar a um recorde ãe 1 bilhão 300 milhões

de tonelaáas, incluináo o arroz, o que equi-
vale a mais 6,4% do que na safra ãe 75/76 e

_/z 3,7% acima do recorãe anterior registraâo
nos anos 73/74.

£ Espera-se que a produção supere o con-"sumo em cerca de 7 milhões ãe tonelaáas, o.
::que áeverá contribuir para um aumento ãe

estoques nos países exportaáores. Em par-
ticular as safras de trigo deverão gerar ex-

Zceáentes, o mesmo não ocorrenáo na exata
- meáiãa com os cereais destinaãos a rações.
vJDs produtores norte-americanos, a se confir-

marem tais previsões, áeverão áar uma crês-
cente importância ao mercaáo exportaâor

-no próximo ano.
Como é óbvio, não se excluem as sur-

presas ão clima.
1

Ueki nas Filipinas

Se as fontes ãe informação âa Reuters
estiverem corretas, o Ministro Ueki acabou
de resolver para os filipinos um problema
que se tornou sério e quase insolúvel no

-• Brasil. Segunáo essa agência ãe notícias,
t° Ueki áisse ao Presiáente Ferãinanão Marcos

que o Brasil estava resolvenáo os problemas
da agroináústria canavieira transformanão' largas quantidades de cana-de-açúcar em ál-

__ cool para adicioná-lo numa proporção de 10
-a 15% na gasolina, retirando também, des-"sa 

forma, excedentes ãe açúcar áo mercaáo.
E' provável que as fontes tenham se en-

Zlganaão entre intenções e fatos, porque
. aáiante a notícia também atribui ao Brasil
Zl (que nunca enfrentou uma crise ãe preços""'de 

açúcar tão deprimiãos como atualmen-
te) o uso ãe álcool metílico como base para
a ináústria ãe plásticos, no lugar da nafta.

Impressionado com o Brasil, o Presi-
dente Marcos teria planejado isolar 500 mil

l tonelaáas de cana, com assistência técnica
deste pais, para tentar um esquema seme-

\ lhanté.
Se o objetivo é influir nos preços, é pre-

ciso tomar nota de dois fatos fundamentais:
1. O açúcar não pode ultrapassar os" 

]-,reços (baixíssimos) áo xarope ãe milho sob
• pma ãe perãer mercaáo.*' 2. A implantação ãe refinarias para
^ álcool seguramente vai levar tanto tempo

que até lá os carros elétricos já terão toma-
.: do o lugar dos convencionais.

De qualquer forma, o esforço é válião.

Pelo mercado
Carlos Thomaz Guimarães Lopes lançou

um livro intitulaáo Planejamento e Estratê-
gia Empresarial.

*? • Seguiram para a Suíça Antônio Figuei-
. reáo e Eric Hallseman, ambos âa Stock S/A,
Corretora áe Cambio e Valores Mobiliários.
Vão fazer um estágio num grupo financeiro
áaquele país.

Fontes ligadas à Petrobrás Fertilizantes
afirmam que nada há de áefiniáo sobre a
anunciaáa fábrica áe amônia e uréia áa

¦~ Companhia Rio-Granâense áe Nitrogenaáos
•\no Rio Granãe áo Sul. "Desconhecemos a"' 

fonte ãe tal informação mas até o prazo pa-
ra início ãe funcionamento (final áo próxi-
mo ano) seria absolutamente impossível, já"° que as que estamos construináo áemanãam
no mínimo áois anos e meio", afirmam.

li* • As venáas muiiáiais dó Grupo Volkswa-
gen ultrapassaram os 18 bilhões 850 milhões

-' de marcos (Cr$ 92 bilhões 200 milhões) no
-ano passado, mostranáo um incremento áe

—¦ 1 bilhão 890 milhões áe marcos (Cr$ 9 bi-
lhões 240 milhões) — ou seja, 11% a mais

,, sobre o faturamento ãe 1974.
Desse total, 66% referem-se às venáas

ãos automóveis Volkswagen, 16% às ão Auãi
e o restante a peças. Segunáo áaáos áo Rela-' tório ãe 1975, agora áivulgaão pela empresa,
o percentual ãe participação ãas venáas no

•; exterior áecresceu ãe 69,6% para 65,3%.

- • As maiores inversões foram feitas nas
subsiáiárias áa África ão Sul e Brasil — res-

" pectivamente 17 milhões ãe marcos /Cr$ 83
milhões 130 mil) e 15 milhões áe marcos

çí (Cr$ 73 milhões 350 mil) — para aumento
áe capital. As peráas líquiáas ão Grupo VW¦atingiram os 157 milhões áe marços (Cr$
767 milhões 730 mil) áevidas, principalmen->'te, aos resultaãos apresentaãos pela Auãi
NSU Auto Union AG, Volkswagenwerk AG e.**" à Volkswagen áe México.

. ~ • Os resultaãos do balanço apontam uma' perda ãe 51%, no item ativo líquido, que so-
mou 6 bilhões 284 milhões ãe marcos (CrS

ti 30 bilhões 730 milhões) — fato que se áeve
à redução no ritmo áe investimentos, ao au-
mento na âepreciação ãos investimentos fei-
tos em anos anteriores e à amortização ãe
empréstinws a longo prazo.

Freire fala em desvalorizações aceleradas
Exportador
de algodão
pensa vender

São Paulo, Brasília — Re-
presentantes do comércio e
Industrialização do algodão
prevêem que a atual gravo-
sldade dos preços do produ-
to nacional será eliminada
em abril próximo. Com as
primeiras exportações dos
excedentes, espera-se que
alcancem a paridade com
as cotações internacionais.

Atualmente o produto es-
tá cotado a 81 centavos de
dólar por libra peso para
entrega em dezembro na
Bolsa de Nova Iorque, o que
eqüivale a Cr$ 316 por arro-
ba. Na Bolsa de São Paulo
o tipo 6 para entrepa no
mesmo mês está cotado a
Cr$ 340. A diferença dificul-
ta a exportação de algodão
e onera a de produtos têx-
teis.

• O comitê Internacional do
algodão 'revelou a existência
de um desequilíbrio estatis-
tico favorável ao produtor,
que poderá ser aproveitado
Inclusive pelos cotoniculto-
res nacionais em 1977.

O comitê informou que
a produção mundial de ai-
godão deverá aumentar em
torno de 10 milhões de to-
meladas no próximo ano. A
safra 1975/76 correspondeu
a cerca de 55 milhões de to-
neladas, enquanto o consu-
mo, em ascensão foi da or-
dem de 63 milhões de sacas.

Seridó exporta
fios de algodão

A Indústria Têxtil Seridó
acaba de efetuar seu pri-
meiro embarque de fios de
puro algodão pelo navio Ra-
faella, com destino ao porto
de Gênova, na Itália. Inau-
gurada em agosto passado,
com a finalidade de manu- .
faturar o algodão de fibra
longa para exportá-lo em
larga escala aquela indús-
tria opera com alta tecnolo-
gia e modernas instalações.

A Seridó está localizada
na região do mesmo nome,
no Rio Grande do Norte,
faz parte do Complexo In-
dustrlal da União de Em-
presas Brasileiras — UEB
— juntamente com a Spar-
ta Nordeste, Indústria de
Confecções Masculinas e a
Incarton, Fábrica de Emba-
lagens, ambas já em plena
produção há dois anos e si-
tuada naquele Estado nor-
destino.

As contas externas constituem o ai-
vo da maior preocupação das autorida-
des brasileiras nas relações do Brasil
com os Estados Unidos, afirmou o Se-
cretário-Geral do Ministério da Fazenda,
José Carlos Soares Freire. Disse que, no
tocante aos estímulos às exportações, "ao
lado das mlnidesvalorizações cambiais
mais aceleradas", mantêm-se e se aper-
feiçoam os Incentivos fiscais e credití-
cios.

Em pronunciamento ontem na Ca-
mara de Comércio Americana para o Bra-
sil, sobre Aspectos Presentes da Conjun-
tura Econômica Brasileira, José Carlo3
Freire declarou que de janeiro a setem-
bro o balanço comercial apresentou dé-
ficit de 1 bilhão 911 milhões de dóla-
res e previu que nos três últimos meses
do ano o déficit ficará em torno de 450
milhões de dólares, o que fará 1976 fe-
char com 2 bilhões 361 milhões de dóla-
res negativos. Como o déficit comercial
de 75 foi de 3 bilhões 314 milhões de dó-
lares, deverá ocorrer este ano uma redu-
ção de mais de um terço.

Outros problemas
Apresentando uma seqüência de ca-

sos que preocupam o Governo no plano
econômico, José Carlos Freire apontou
como segundo aspecto a inflação, pois
considera que se trata de "um mal em
si mesmo de efeito pernicioso a longo
prazo, pois deseduca a classe empresarial
quanto a novas técnicas, redução de
custos e aumento de produtividade, que
em si representam os verdadeiros acres-
cimos reais ao crescimento econômico e
no poder de compra da população".

Além da inflação, citou a manuten-
ção de taxas satisfatórias de crescimen-
to do produto e do emprego; sustenta-
ção de vigoroso programa de investi-
mento em infra-estrutura capaz de as-
segurar maior desenvolvimento futuro e
menor dependência externa; melhoria
da distribuição de renda e no poder real
de compra da população. Afirmou que
no encontro dessas diretrizes tem o Go-
verno procurado redobrar esforço para
enfrentar a conjuntura.

Lembrou que entre as medidas de
economia do setor público destacaram-se
as severas restrições administrativas im-
postas as Importações governamentais,
destacando-se o Decreto 76406, que es-
tabeleceu uma redução quantitativa de
25% das compras do Governo no exte-
rior para 1976.

Ele disse também que o resultado li-
quido do balanço de pagamentos em
1975 apresentou déficit de 950 milhões
de dólares, resultante da posição negati-
va de 3 bilhões 498 milhões de dólares
da balança comercial, agravada pelo dé-
ficit de 3 bilhões 212 milhões de dólares
no item Serviços, não totalmente com-
pensado pelo resultado positivo de 6 bl-
lhões 160 milhões de dólares ocorridos
no item Movimento de Capitais. E con-
tlnuou:

— A posição oficial das reservas ta-
ternacionais em Io de novembro era de
4 bilhões 934 milhões de dólares, o que
significa um crescimento de aproxima-
damente 893 milhões 500 mil dólares, ou
seja, 22,1% em relação a 31 de dezern-
bro de 1975. Comparando-se com o mes
anterior (4 de outubro) verifica-se um
acréscimo de 353 milhões 800 mil dóla-
res (7,7%).

Observe-se — prosseguiu — que a
manutenção da capacidade de pagamen-
to do pais em nível compatível com a
estratégia de utilização de poupanças
externas (como complemento ao esforço
Interno de incremento da formação bru-
ta de capital), implica que devem man-
ter-se reservas em divisas ao nível mini-
mo de pelo menos três meses de impor-
tação (FOB).

A verificação pura e simples da va-
rlação absoluta do endividamento, para
o secretário-geral do Ministério da Fa-
zenda, na evidência o fato de que, ao
contrário do que parece, "o perfil do r
endividamento" melhorou, considerando
a evolução de percentagem do principal
a ser amortizado nos anos seguintes.

Inflação
Sobre o combate à inflação, disse

que "o entendimento da política credití-
cia deve ser feito à luz da política mone-
tária, isto é, a compatlbllização dos
meios de pagamento à expectativa do
comportamento dos preços e do cresci-
mento do Produto Interno Bruto, sem
que esqueçamos da importância da ve-
locidade de circulação da moeda, pois
sua alteração poderá neutralizar os efei-
tos de uma contração ou expansão mo-
netárla".

Este processo de fluxo dos meios
de pagamento é responsável pela politi-
ca creditícia, ou seja, a expansão ou
contração dos empréstimos e outras apll-
cações do sistema bancário, valendo lem-
brar que o equilíbrio também é afetado
pelo volume de recursos não monetá-
rios que afluem ao sistema — disse o
secretário-geral do Ministério da Fa-
zenda.

Citou então três resoluções do Con-
selho Monetário Nacional destinadas à
inibir o crescimento dos meios de pa-
gamentos, as quais abrangiam básica-
mente os seguintes pontos: aumento da
parcela em dinheiro do total de depósl-
tos que os bancos comerciais devem
compulsorlamente recolher ao Banco
Central; congelamento das aplicações
em títulos federais dos recolhimentos
compulsórios e liberação das taxas de
juros das operações ativas dos bancos
comerciais.

Orçamento monetário
Comparativamente às projeções

do Orçamento Monetário, os desvios re-
lativos verificados na composição global
dos meios de pagamento foram: moeda
manual líquida, 8,9%; moeda escriturai,
2%; meios de pagamento (Ml) 3,2% —
disse José Carlos Freire. E acrescentou:

 Por sua vez, a moeda escriturai
cresceu de Cr$ 6 bilhões 771 milhões, co-
mo resultado das expansões de Cr$ 5 bi-
lhões 384 milhões nos depósitos à vista
no Banco do Brasil e de Cr$ 1 bilhão 387
milhões na moeda escriturai em poder
dos bancos comerciais.

Afirmou que este conjunto de medi-
das e resultados monetários trouxe os
primeiros resultados na contenção dos
preços internos. Os Indicadores elabora-
dos pela Fundação Getúlio Vargas, ou
seja, o índice Geral de Preços e o Indl-
ce de Preços por Atacado apre-
sentaram nos dois conceitos redução no
ritmo de aumento.

Importação livre faz
cair preço do feijão-
branco para Cr$ 6,35

•,

Operadores da Bolsa de
Gêneros Alimentícios do
Rio de Janeiro afirmaram
ontem que se o Governo ti-
vesse autorizado as firmas
atacadistas particulares a
importar feijão-preto, a
exemplo do que foi feito
com o feijão-branco argen-
tino, hoje, possivelmente
não haveria falta da legu-
minosa no mercado flumi-
mense.

O excesso de oferta do
feijão-branco importado da
Argentina por firmas ata-
cadistas estabelecidas n o
Rio de Janeiro fez nos últi-
mos 20 dias baixar o preço
do produto no varejo de Cr$
10,90 para Cr$ 6,35, sem a
Imposição de qualquer me-
canismo de controle, pois os
feijões de cor escaparam do
tabelamento.

TABELA
Acrescentaram que o

feijão-preto não é negocia-
do na Bolsa de Gêneros Ali-
mentidos do Rio de JaneL
ro, desde junho passado,
quando foi tabelado, tanto
a nível do produtor como a
de varejo. Para os consumi-
dores foi estabelecido o pre-
ço de Cr$ 6,35 por quilo, en-

quanto no atacado a saca
contendo 60 quilos teve o,
preço fixado em Or$ 314,75. i

Recordaram que o Gover- ;
no decidiu tabelar o produ- ¦
to, julgando haver especu- jlação, mas o que houve foi,
falta mesmo do grão, em ¦
conseqüência da quebra de \
safras em diversas regiões.
produtoras, devido a fenô- jmenos climáticos e a lncl- ,
dência de pragas nas lavou- •
ras, causando sérios prejul- :
zos aos agricultores. i

Diante da comprovação'
da quebra das safras, o Go- ¦
verno deveria autorizar às!
empresas atacadistas do ra- i
mo Importarem o feijão- '
preto, isentando-as do pa- '
gamento de taxas de impor- i
tação, com o objetivo de co- jlocar o produto à Venda pa- 

'¦
ra o consumidor a um preço jacessível, evitando que a'
crise se prolongasse por vá- jdos meses. Para a impor-1
tação de feijão-branco, o-
Governo cobra uma taxa de j
ad-valorem de 5%, enquan-
to para o feijão-preto o va- jlor do referido imposto é de ,
45%, mas sua importação-
por particulares não é no,
momento permitida p e 1 o •
Governo, concluíram osj
operadores.

Frigorífico vê queda í
no preço do boi e diz I
que não há comprador j

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE MATERIAL
E SERVIÇOS AUXILIARES
DIVISÃO DE MATERIAL

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 47/76

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, lor-
na público que fará realizar no dia três de dezembro do ano de
mil novecentos e setenta e seis (03/12/76) às 10:00 (dez) horas,
TOMADA DE PREÇOS, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/CENTRO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Maiores detalhes, poderão ser obtidos na Divisão de Material
do Departamento de Material e Serviços Auxiliares na sala n.° 18
(dezoito) do Pavilhão Central da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, situada no Km 47 da antiga Rodovia Rio São Pau-
Io — Seropédica — M. de Itaguaf.

U.F.R.R.J. 11 de novembro de 1976.

(a) José Enio Teixeira lopet
Diretor da D.M.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

SGD - 07/76
Faço público que se acha aberta, uma licitação, sob a moda-

lidade de TOMADA DE PREÇOS, para o fornecimento de BANDE-

JAS e PORTA-COMIDA, destinadas ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

do CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE da UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO.

Item 1 — 500 Bandejas, mod. 316 — Fracalanza, ou similar.

Item 2 — 200 Bandejas, mod. 317 — Fracalanza, ou similar.

Item 3 — 450 Bandejas, mod. 304 — Fracalanza, ou similar.

|tem 4 — 450 Porta-Comida, ref. Fracalanza, ou similar.
Os interessados na presente licitação, poderão obter o Edital

• Especificações na COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE

LICITAÇÕES, de segunda a sexta-feira, de 9 às 12 e de 13 às 17

horas.
Data da Realização — 6 de DEZEMBRO de 1976 às 15 horas.

Em 10 de novembro de 1976

(a) Eng.° Wolney Frederico Oanlas Hupsel

Presidente da C.P.J.L. do E.T.U.
(P

Belo Horizonte — O preço
da arroba do boi gordo, que
chegou a Cr$ 200 em Gover-
nador Valadares, semana
passada, desceu ontem para
Cr$ 185 sem encontrar com-
prador, enquanto nesta Ca-
pitai frigoríficos estão recu-
sando oferta a Cr$ 170 por-
que estão com estoque mui-
to grande e com dificuldade
para colocá-lo no mercado
consumidor.

O presidente do Frigorifi-
co Sllvoli Torres, Sr Jesus
Pinto da Silva, disse ontem
que as ofertas chegam de
todo o Estado, a maioria
com problemas de pasta-
gens. Ele demonstrou pouco
entusiasmo com a previsão
do Ministro da Agricultura
de que o país romperá a re-
cessão da pecuária de corte,
observando que isso já foi
ouvido várias vezes nos últi-
mos meses, sem resultados
práticos.

Segundo o presidente do
Sindicato Rural de Gover-
nador Valadares, o preço da
arroba se manteve, por uns
20 dias, em Cr$200, até fl-
nal da semana passada.

mrn mudança de endereço

A MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. comu-
nica que a partir de 16/11/76, estará funcio-
nando em suas novas instalações à Praia do
Flamengo, 200 - 5.° e 6.° andares.
Telefone: 205-9112 - Telex: 212-3352.

FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
CGC. 60.500.998/0001-15

END. TEIEGRAFICO FEPASA

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE ÂMBITO

INTERNACIONAL N.° IBRD/07-A/76
Acha-se aberta na Diretoria Administrativo-Financeira da FEPASA *-

FERROVIA PAULISTA S.A., a Concorrência n.° 1BRD/07-A/76, dn âmbito
Internacional, para aquisição de 20.000 toneladas de trilho TR.50.

O recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta
na forma estabelecida pelo Edital de inteiro teor está designado paraas 15:30 horas do dia 27 de dezembro de 1976, à Praça Júlio Prestes,
n.o 148 - 1.0 andar, sala 15.

Para aquisição do Edital na íntegra, os interessados deverão pagar
o preço de Cr$ 1 .000,00 (um mil cruzeiros) no Caixa Central da FEPASA,
à Rua Libero Badarõ, n.° 3o - 6.° andar e retirar o Edital contra a
apresentação do recibo no endereço acima.

São Paulo, 10 de novembro de 1976.
(a) F. P. da Castro Lima

Diretor Administrativo Financeiro

O Governo do Estado de Sâo Paulo
Desenvolvimento para Todos.

CURSO DE COMPRESSORES
PROMOÇÃO: CURRICULUM LTDA.
PERÍODO: 22 de Nov. a 03 de Dez. das 18 às 21 hs.

LOCAL: Auditório do Club da Cidade

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Av. Pres. Vargas, 633/2013 - Teis.

224-5156 e 224-9264.

Vagas Limitadas

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE APOIO MILITAR

AVISO
De ordem do Exmo. Sr. Comandante do Comando de Apoio

Militar, aviso aos interessados que, de acordo com o Decreto-Lei

n.° 200, de 25 de fevereiro de 1967, se acha aberta a inscrição

para a Tomada de Preços n.° 01/COMAM/76, a ser realizada às

16:00 horas do dia 30 de novembro de 1976, para a compra de

2 (duas) aeronaves VC-92 (BAC 1-11).
— O Edital contendo as normas e exigências para a inseri-

ção e a Tomada de Preços, pode ser obtido na Divisão de Ma-

terial Permanente - SEMA, deste COMAM, no Edifício do Aero-

porto Santos Dumont, 3° andar, na Cidade do Rio de Janeiro —

R.J., nos dias úteis das 12:00 às 18:00 horas.

— Os requerimentos, pedindo inscrição, devem dar entrada

no Comando de Apoio Militar, até as 14:00 horas do dia 30 de

novembro de 1976.
Rio de Janeiro,

(a) SÉRGIO SOARES FONSECA - Ten. Cel. Av.

Chefe da Divisão de Material Permanente
(P

mas ontem, a Cr$185, com:
o gado já se apresentando<
com um bom peso, havia!
muita oferta e nenhuma1
compra pelos frigoríficos. A'
situação tende a se agravar-
porque há ainda muitos fa.|
zendeiros, com problemas:
de pastagens, querendo dis-|
por de parte de suas matei-'
zes. "

— Está chovendo bem e.
as pastagens se recuperan--
do — disse o Sr João Fer-J
reira. Com a seca do meio-
do ano houve perda de ca-|
pim e quase todos estão
tendo que replantar. j

Acrescentou o presidente,
do Sindicato que o ataque-
das cigarrinhas nas pasta-,
gens da região "é o mais-
forte que já tivemos aqui". |

Esclareceu que a Secreta-,
ria de Agricultura já mon-j
tou em Governador Vaiada-,
res um laboratório para dar
combate biológico a praga,,
mas os técnicos ainda estão
fazendo estágio na Univer-J
sidade Federal de Viçosa e,
o trabalho somente se inU
ciará em janeiro do próxi-,
mo ano. .j

Mercado de Portugueses!
soja espera vêm falar ¦ ;
os russos de comércio ]

Brasília e Porto Alegre —
A possibilidade de a União
Soviética entrar no merca-
do internacional compran-
do cerca de 2 milhões de
toneladas de soja em grãos
no ano que vem (igual
quantidade que adquiriu es-
te ano) é vista no mercado
internacional cada vez com
maior certeza devido à que-
bra da safra de girassol na-
quele pais.

Os técnicos da Comissão
de Financiamento da Pro-
dução (CFPt informaram
que os boletins divulgados
pela agência Reuters dão
conta de que a produção de
girassol na União Soviética
ficou em torno das 5 mi-
lhões de toneladas, apesar
de a prentensão inicial ter
sido atingir 6 milhões 200
mil toneladas.

Com exceção de alguma
sobra dos grãos reservados
para sementes, não há mais
soja a ser comercializada
no mercado interno, afir-
mou, ontem, o presidente
do Sindicato das Indústrias
de óleos Vegetais, Sr Luis
Tombesi, adiantando, entre-
tanto, que os fabricantes já
adquiriram toda a matéria-
prima necessária para ga-
rantir o abastecimento na-
cional do setor.

Ele acredita que o com-
promisso de manutenção
dos preços atuais do óleo de
soja, até o fim do ano, será
mantido. No Rio Grande do
Sul, inclusive, muitas mar-
cas não reajustaram até c
máximo fixado de cerca de
CrS 10,50 por lata para a re-
gião. mantendo preços en-
tre Cr$ 9,50 e CrS 10.10. As
exportações de óleos foram
suspensas, mas as indí-s-
trias continuam comerciali-
zando farelo de soja no ex-
terior pois houve uma »e-
tração no mercado interno.

Brasília — Com a finali-J
dade de estudar com as au-
toridades brasileiras o in^
cremento das trocas comer-f
ciais entre Brasil e Portu-
gal, e também aspectos ÍU
gados a questões de transr
portes e financiamentos,
uma missão técnica portu^
.guesa chegará a Brasília na
próxima segunda-feira, ini
formou ontem a Embaixada
de Portugal. A delegação sej-
rá composta por elementos
dos setores governamentais
portugueses, e das áreas
econômicas e financeiras.

A missão técnica, serjí
presidida pelo Embaixador
Vasco Futscher Pereira, e
será assessorada por ele,-
mentos dos serviços de eco-
nomia da Embaixada dje
Portugal.

Fontes da Embaixada
portuguesa revelaram que a
missão tem como uma das
suas finalidades preparar ,e
encaminhar os negócios a
serem acertados durante a
visita do Primeiro-Ministr,o
Mário Soares, em meados
de dezembro. Adiantar p
mesmas fontes que ambos
os países tentarão conve-
nios nos setores comerciais,
culturais, científicos e teo-
nológicos, "tentando esgo-
tar as possibilidades de in-
tercambio". Afirmaram
também que serão objeto
dos estudos da missão, .a
criação de entrepostos cç~
mercials nos dois países,
para facilitar a colocação
em ambos os mercados dps
seus principais produtos de
exportação.

Para acertar detalhes íí-
nais da vinda da missão
técnica, o Embaixador Vae-
co Futsher Pereira, esteve
ontem no Itamarati, onde
manteve contatos com os
setores econômicos do Mi-
nistério.
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Classificação de arroz será discutida

Serviço Financeiro
O sistema bancário registrou ligei-
ra redução em seu nivel de reser-
vas ontem, diante dos recolhimen-
tos do INPS e FGTS pelo grupo 1.
Assim, os negócios com cheques
(usados para cobrir as perdas dos
bancos na compensação) situaram-
se em 2,10% no inicio das operações,
declinando gradativamente até ai-
cangarem niveis de 1,60% ao mês
no fechamento, com equilíbrio. Já
os financiamentos over-night es-
tiveram tranqüilos durante todo o
período, com seu nivel de taxas os-
cilando entre 1,90% e 1,40% ao
mês, com a média dos negócios a
1,75%. O volume de operações com
BB somou a Cr$ 1 bilhão 1S9 mi-

lhões, segundo a ANDIMA

Letras superam
os 33 e 32% ao
ano no leilão

As taxas de desconto das Le-
trás do Tesouro Nacional já ultra-
passaram os niveis de 33 e 32% ao
ano, no leilão realizado ontem pelo
Banco Central. A elevação das ta-
xas permaneceu acentuada, si-
tuando-se em 40 e 65 pontos nos¦lances máximos respectivamente
para os títulos de 91 e 182 dias, que
serão emitidos na próxima quarta-
feira, num total de Cr$ 2 bilhões
500 milhões, contra resgate de igual
volume.

Apesar da considerável alta, os
operadores acreditam que as LTNs
deverão apresentar novas elevações
em seu nível de taxas, para alcan-
çar uma tendência de estabilidade
até o final deste ano. Afirmando
que a rentabilidade dos títulos es-
tava muito reduzida frente ao com-
portamento das taxas de juros no
sistema financeiro, eles esperam
que as letras subam, ainda, uns 50
pontos antes de manterem-se es-
táveis.

Entretanto, pelas máximas do
leilão, a rentabilidade das LTNs já
supera os 3,00% e 3,20% ao mês,
respectivamente para os prazos de
91 e 182 dias. Se comparado ao
custo do dinheiro para o financia-
mento de posição a curtíssimo pra-
zo, fixado em torno de 2,80% ao
mês durante esta semana, a taxa
de rentabilidade da LTN se torna
bastante atraente. Mesmo assim, os
operadores esperam que a tendên-
cia de declínio nas taxas de des-
conto só se inicie no próximo ano.

Segundo o Departamento da Divida Pú-
blica do Banco Central (Dedlp), foi o se-

guinte o resultado do leilão de ontem:

Letras d» 91 dias d* praio:
Data Máx. Mód. Min.

Ontem 33,20 33,11 32,99
10/U 32,80 32,78 31,81

Letras d* 182 diat de praio:
Data Máx. Méd. Min.

Ontem 32,35 32,21 31,20
10/11 31,70 31,65 31,50

Autorizado pelo Banco Central,
o Grupo Bessa adquiriu as cartas-
patentes da Crecif — Crédito Fi-
nanciamento e Investimento e Cre-
cif — Distribuidora de Títulos c
Valores Mobiliários. O grupo já pos-
sui o controle de duas associações
de poupança e empréstimo.

Uma chapa com a participação
de todos os grandes grupos finan-
ceiros do pais e também com diri-
gentes de bancos estatais e estran-
geiros, médios e pequenos foi lan-
cada às eleições da Federação Na-
cional dos Bancos que se realizarão
em janeiro, para o triênio 1977/79.

O atual presidente e vários dl-
retores da entidade figuram na re-
lação de integrantes da chapa, ha-
vendo, entretanto, uma renovação
da ordem de 50%. O presidente da
Fenaban, prog. Teófilo de Azeredo
Santos, considera que a chapa tem
condições de mobilizar todo o sis-
tema, em razão de sua variada re-
presentatividade.

O total das reservas cambiais do
país, que já vinham evoluindo sen-
sivelmente desde maio até alcan-
çar os 4 bilhões de dólares atuais,
atingiu o volume de 3 bilhões 947
milhões de dólares em julho últi-
mo, segundo estatísticas divulgadas
ontem pelo Banco Central. O vo-
lume, apesar de ser 2,30% inferior
ao alcançado em dezembro do ano
passado, é superior em 6,16% ao
do mês anterior.

Brasília — O Banco Central
contestou ontem declarações de
banqueiros paulistas, segundo as
quais o Comunicado Gecam 336 se-
ria uma represália especifica con-
tra a Argentina. "A alegação é ab-
surda, porquanto a própria Argen-
tina antecipou-se, obrigando tam-
bém a seus bancos conduzirem os
pagamentos pelo mecanismo de
créditos recíprocos".

Segundo o Banco Central, a
adoção do acordo geral instituído
em 1965 só foi tornada obrigatória
(a partir do dia 10) depois de cons-
tatada a eficiência do sistema.
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Crédito mais curto é a

previsão para a semana
Se não ocorrer injeção de re-

cursos no sistema bancário, atra-
vés da conversão de empréstimos
externos ou da absorção de títulos
públicos pelas autoridades monetá-
rias, é previsível maior dificuldade
de crédito ao longo da próxima se-
mana, quando deverão ser recolhi-
dos cerca de Cr$ 4 bilhões 500 mi-
lhões.

Na quarta-feira os bancos re-
colherão ao Banco Central cerca
de Cr$ 1 bilhão 800 milhões de de-
pósito compulsório, corresponden-
tes à expansão dos depósitos ocor-
rida na primeira quinzena de ou-
tubro, em relação ao mês anterior.
Ao longo da semana serão recolhi-
dos o IPI da indústria do fumo, as
contribuições das empresas ao
INPS, FGTS e tributos estaduais.

O open market terá efeito nulo
nesta semana, pois na quarta-fei-
ra serão resgatados títulos no valor
total de Cr$ 2 bilhões 500 milhões
e lançada emissão de igual valor.

O saldo devedor do sistema
bancário junto ao redesconto do

Banco Central está pouco inferior
a Cr$ 2 bilhões — nível relativa-
mente reduzido, em face dos valores
dos últimos meses. Certamente es-"te nível se elevará na semana, por
força das pressões a que os bancos
estarão submetidos. Mas certamen-
te a redução de liquidez se refle-
tira na politica de empréstimos dos
bancos, que já não vem sendo mui-
to liberal: os bancos estão operan-
do em valores aproximados de 50%
do que vinham emprestando ante-
riormente 'à fase de contenção.

Acresce, para agravar as difi-
culdades, o fato de que o sistema¦ está acumulando o máximo de po-
sições possíveis em moedas estran-
geiras, na expectativa de uma des-
valorização mais forte. Se acumu-
Iam dólares, deixam de obter cru-
zeiros do Banco Central.

Entre os empresários reina
uma expectativa: como poderão os
bancos suportar as solicitações de
crédito dos bancos para o paga-
mento do 13.° salário, ou de sua
segunda parcela. '

Rendimento das letras de câmbio e CDBs
Imiiiuisâo 180 dia» 360 dias

líquida tíu*? liquida  bruta 
América do Sul 15,089 "Tó.619 33,542 37.00 %
Aymoré 16,61 %' 

~~ 
18,32' 36.18 i0,00_%

Bahia 2,515% a.m. 2,77 % a.m. 2,721 % a.m, 3J0O % a.m.
Bamcrindus 2,64 %" a.m. 2,91 % a.m. 2,87 % a.m. 3,16 % a.m.
Banespa 12,357 13,578 27,340 " 30,00 %
Banorte 2,3j %'a.rri. 2,55 % a.m. 2,49 % a.m. 2,75 % a.m.
Banrio (ex-Copeg) 13,53 14,89 %" 29,10 32,00 %
Baitisteila 11,90 13,58 26,07 29,00 %
Bemge 14,10 15,33 30,36 33,00 %
BMG 13,52 14,38 29,01 32,00 %
Boston 2,51 % a.m. 2,77 % a.m. 2,72 % a.m. 3,00 % a.m.
Cédula 13,9291% 15,326 29,9970% 33.00 %
Costa Leste 2,31 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 % a.m. 2,75 % a.m.
Denasa 11,14 12,69 24,31 27,00 % _fentcia 13,56 14,89 29,16 32,00 % 

~

tiü!!? 2,32 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 % a.m. 2,75 % a.m.
""Invest 2,70 % a.m. 2,98 % a.m. 2,94 % a.m. 3,25 % a.m.
'«"pe 16,61 18,32 36,18 40.00 %
Independência 2,32 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 % a.m. 2,75 % a.m.
lííí 11,52 % 

13,13 
% 25,19 29,00 % ^_L°iisl« 2,19 % a.m. 2,40 % a.m. 2,35 % a.m 2,58 % a.m.

Lojtval 2,19 % a.m. 2,40 % a.m. 2,35 % a.m. 2,58 % a.m.
London 13,54 %~ 14,89 29.10 32,00 %
Ma'k't 14,32 15,76 30,89 34,00 %
Minas -Investimentos 2,05 % a.m. 2,34 % a.m. 2,20 % a.m. 2,45 % a.m.
Noroeste 2,00 % a.m. 2,48 % a.m. 2,30 % a.m. 2,75 % a.m.
S5ÍÍ5 2,51 % a.m. 2,77 % a.m. 2,72 % a.m. 3,00 % a.m.
?.!bi" 2,60 % a.m. 2,87 % a.m. 2,82 % a.m. 3,11 % a.m.
Vistacredi 2,321 % a.m. 2,554 % a.m. 2,499 % a.m. 2,750 % a.m.
Volkswagen 15,85 17,47 34,42 38,00 %

O mercado secundário áe títulos
públicos e privados de renda fixa
manteve-se com reduzida movimen-
tação ontem, para operações de
compra e venda de títulos. Como
nos últimos dias a maior parte das
instituições procurava somente fi-
nanciar suas posições a curtíssimo
prazo. Ontem, o nivel das taxas
para os financiamentos de terça-
feira, estiveram bastante tranqui-
los durante todo o período. Estas si-
tuaram-se em 2,10% na abertura,

chegaram a atingir a 2,35% ao mês,
declinando posteriormente para
1,60% ao mês no fechamento.
Quanto às Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional com cinco
anos de prazo e juros anuais áe 6%
suas cotações estiveram em 96,85%
e 97,25% de desconto sobre o valor
nominal do mês (CrS 174,40), res-
pectivamente para compra e venda
dos papéis. O volume de operações
com ORTNs somou a Cr$ 3 bilhões
88 milhões segundo amostragem da

ANDIMA

Títulos de crédito
Abaixo, as taxas médias mensais de rentabilidade oferecidas à aplicação da clientela nos diver-sos títulos negociado» no mercado aberto:
rKAZO "
(dias) 15 30 60 90 120 180 210 360

LTN ... . 2,70 2,75  2,80 2,70 2,70 2,72 2,75 2,60 VB
Q*TN .... 2,75 2,78 2,82 2,85 2,75 2,77 2,80 2,82 2,85
ORTP .... 2,77 2,80 J2.82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
ORTRJ . . . 2,77 2,80  2,02 2,86  2,76  2,80 2,82 2,85 2,90
ORTMG . . . 2,77 2,80 2,82 

"" 
2,86 2,76 " 2,80 2,82 2,85 2,90

ORTBA . . . 2,77 2,80 2,62 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
OUTROS . . . 2,77 2,80 2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
ARTMSP ¦ ¦ . 2,77 2,80 2,62 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
LTMSP .... 2,80 2,82 2,84 2,86 2,78 2,82 2,85 2,87 2,90
LTMRG5 . ¦ . 2,80 2,82 2,84 2,86 2,78 2,82 2,85 2,87 2,90
l. Camb. . . 2,82 2,85 2,86 2,87 2,79 2,83 2,86 2>0 2,92
l. lmob, . .2,82  2,85  2,86 2,87 2,79 2,83 2,86 2,90 2,92
CDB . . . . 2,82 2,85 

""2,86 
2,87 2,79 2,83 2,86 2,90 2,92

•»/¦• 1 T ri"\TVT cônçcií a Cr$ 20 bilhões 49 milhões, segundo
MerCadO de JLJ.IN dados da ANDIMA. A seguir, as taxas médias

anuais de desconto dt iodos os vencimentos:

O mercado aberto de letras do Tesouro Na- Vanc. Compra Venda Vene. Compra Vtnda
cional apresentou-se bastante movimentado on-
tem, embora continue registrando um volume 17/u 28,00 27,83 02/03 33,20 33,04
reduzido de operações efetivas de compra e 19/H 31,50 31,35 09/03 33,10 32,95
venda de papeis. Ontem, maior interesse de 24/11 32,40 32,24 16/03 33,00 32,84
negócios ficou concentrado nos papéis do úlli- 01/12 33,00 32,85 18/03 32,90 32,75
mo leilão, cotados em 33,60% e 32,00% de des- 08/12 33,60 33,44 23/03 32,80 32,64
conto ao ano, respectivamente para as LTNs 15/12 34,00 33,85 30,03 32,70 32,55
com vencimento nos meses de fevereiro e 17/12 34,50 34,35 00/04 32,60 32,44
abril. Os financiamentos dc posição para terça- 22/12 34,40 34,24 13/04 32,50 32,35
feira, ao contrário do dia anterior, estiveram 29/12 34,30 34,14 20/04 32,40 32,24
bastante tranqüilos com seu nivel de taxas si- 05/01 34,20 34,05 27/04 32,30 32,15
tuando-se em 1,90% na abertura, subindo mais 12/01 34,10 33,94 29/04 32,25 32.10
tarde para 2,10% ao mês, retornando no fecha- 14/01 34,00 33,85 04/05 32,20 3204
mento para 1,40%. Os operadores aguardam 19/01 33,90 33,74 11/05 32,15 32,00
com ansiedade a próxima semana, já que os 20/01 33,80 33,ó5 13/05 32,00 31,86
bsneos deverão transferir um grande volume de 02'C2 33,70 33,54 24/06 31,80 31,63
recursos aos cofres públicos (INPS, FGTS, Im- 09/02 33,60 33,46 22,07 31,60 31,43
postos Federais, além do depósito compulsório), 16,02 33,50 33,35 19/08 31,10 30,93
o que poderá afetar o nível de liquidez do 18.-02 33,40 33,24 23/09 30,60 30,43
mercado. O volume de operações com LTNs ai- 23/02 33,30 33,15 14/10 29,60 29,43

Brasília — Alterações na resolu-
ção do Concex (Conselho Nacional de
Comércio Exterior) que baixou nor-
mas de classificação do arroz serão
discutidas em Curitiba, entre os dias
23 e 26 deste mês, entre técnicos do
Departamento Nacional de Serviço de
Comercialização (DNSC), CFP e re-
presentantes da classe comercial. A
idéia é simplificar a padronização do
produto de modo a facilitar a comer-
cialização em Bolsas de Mercadorias.

Os produtores de arroz do Rio
Grande do Sul solicitaram ao Gover-
no que seja fixada uma cota anual de
exportação da mercadoria (em torno
das 100 mil toneladas beneficiadas)
de modo a que o pais tenha condições
de aumentar sua participação no mer-

. cado internacional. Esta sugestão
ainda não começou a ser estudada

seriamente, mas a opinião de alguns
técnicos da CFP é de que a medida
poderia facilitar a penetração do ar-
roz brasileiro no exterior pela regula-
ridade de oferta.

Estimativas da safra

As primeiras estimativas sobre a
produção da atual saíra de arroz no
pais indicam um total de' 8 milhões
600 mil toneladas, 11% mais baixo do
que foi produzido na safra anterior
(9 milhões 690 mil toneladas). Do ex-
cedente da produção passada, calcula-
do em 1 milhão 400 mil toneladas o
Governo (através da CPP, IRGA e
Cobal) deve fechar o ano com aqui-
sições de cerca de 900 mil toneladas.

Das 140 mil toneladas de arroz ex-

portadas este ano pelo IRGA, 45 mil
toneladas eqüivaleram a estoques re-
manescentes de 1975, incluindo parte
das importações verificadas naquele
ano £ que não foi comercializada no
mercado interno. Para os técnicos da
CFP, a idéia dos produtores gaúchos
de estabelecer uma cota anual de ex-
portação de arroz traria a principal
vantagem de assegurar mercado ex-
terno para o produto mas teria que
ser muito analisada em função, prhi-
cipalmente, da gravosidade do arroz
brasileiro com relação aos preços nor-
malmente cotados no mercado inter-
nacional.

Quanto à garantia do abasteci-
mento interno do produto, a idéia da
CFP é a de formação de um estoque
anual regular de pelo anenos 600 mil
toneladas.

Bolsa de Mercadorias do Rio

Centro faz pesquisas
sobre feijão e arroz

Tipo Bolinha
Comum
Triângulo — Goiái
Uberabinha
Mineiro

nominal
nominal

nominal
nominal

1/2 separação
Agulha do bul
Bica corrida
Císneiro
Maranhão
Japonês

Fraco
Firme

Eslável
Estável
Estável
Estável-

Dentro da programação
de trabalhos de levanta-
mentos do Centro Nacional
de Pesquisa de Arroz e
Feijão, sediado em Goiânia,
para o ano agrícola 76/77,
já foram analisados cerca
de 125 subprojetos, a maio-
ria aprovada para execução
com arroz de sequeiro, ar-
roz irrigado, feijão e banco
de germoplasma.

A despeito da tradição do
arroz sequeiro em Goiás,
tem crescido muito a pro-
dução de arroz irrigado,
tendo em vista a localização
de mais de 3 milhões de
hectares de várzeas.
Impõe-se também uma sé-
rie de vantagens dessa ou-
tro tipo de cultura, dentre
elas a produção de quatro
a cinco vezes superior à de
arroz de sequeiro, atingindo
ainda produções de quatro
a cinco toneladas por hec-
tare.

As atividades do Centro
Nacional de Pesquisa de Ar-
roz e Feijão emi termos de

execução se caracteriza pe-
Ia ação direta de pesquisa
em sua base física em Goia-
nia e uma ação indireta de
execução de pesquisas atra-
vés da Coordenadoria Na-
cional, à qual exerce junto
às unidades executivas de
pesquisa de âmbito estadual
e às empresas já filiadas ao
sistema Embrapa. O quadro
técnico do Centro é forma-
do atualmente por 34 pro-
fissionais, sendo que 23 se
dedicam à cultura do arroz
e 11 à do feijão.

Todas as pesquisas são
realizadas nos três campos
experimentais do Centro, o
primeiro localizado na pró-
pria sede da entidade, o se-
gundo na Fazenda Capivara
— a 22 quilômetros de
Goiânia — e o terceiro pró-
ximo à Escola de Agrono-
mia da Universidade Fede-
ral de Goiás, onde atual-
mente são conduzidos os
trabalhos com arroz Irriga-
do. (Goiânia).

FEIJÕES DIVERSOS

Branco miúdo
Branco graúdo
Cavalo-claro
Chumbinho
Enxofre-jalo
Mulalinho
Manteiga

nominal
340,00/350,00

nominal
nominal
nominal
nominal
nominal

FARINHA DE MANDIOCA
Éxtrafin» 185,00
Extra 180,00
Especial 175,00
São Paulo, Especial 170,00/175,00

SALGADOS (kg)

Carne Copa
Carne Comum
Carne Paleta
Pernil
Costela
Chispe
Toucinho barriga
c/ costela
Toucinho branco
Toucinho barriga

dcf. c/ costela
Toucinho barriga

17,00
15,00
18,00
19,50/ 20,00
11,00
8,50

10,50
9,50

15,00

BATATA (Saci d* 60lcg)

Comum especial Fraco
Comum de primeira Ausente
Comum de 2a. Ausenta
Lisa especial Fraco
Lisa de primeira- Fraco

FARINHA DE MANDIOCA
(Saca de 50kg)

Fina • grossa Estivei

FEIJÃO (Saca dt «Okg)

Enxofre-jalo Ausente
Preto-comum Ausente
Rapé/opaquinho Estável
Roxo Ausente
Rajodo Ausenta

MILHO (Saca d» 60kg)

Amar./Amarelinho Estável

220,00
230,00
190,00
205,00
210,00
215,00

170,00

225,00
150,00

190,00

900,00

90,00

Recife

Foram as seguintes as cotações das
mercadorias ontem na Bolsa de Gene-
ros Alimentícios do Rio de Janeiro:
ARROZ ~

CrS

215,00/220,00

210,00/215,00

205,00/210,00

205,00/210,00

230,00/235,00

nominal

Caixa 15 latas
a 2 kg nominal

Rio Grande
Extra Longo A tipo 2

(Blue bellc)
Longo/Extra Longo BI

tipo 2 (agulha)
Longo B tipo 3

(404 e 406)
Médio/curlo

tipo 1, 2 « 1
(japonês)

Santa Catarina
Longo/Extra longo BI

tipo 2 (agulha
macerado)

Estados Centraíi
Longo/Extra longo BI

tipo 2
Maranhão
Médio/curto tipo 3

(japonês) 160,00
BANHA

6LE0S VEGETAIS COMESTÍVEIS
(Late de 18 litros)
Algodão nominal
Amendoim nominal
Soja 187.Q0
Caixa de 20 latas de 900 ml
Algodão nominal
Amendoim nominal
Milho nominal
Soja 195,00
BATATA (60 kg)

def. s/ costela 14,00
CHARQUE (kg)
Dianteiro 21,00
P. Agulha 17,50
Coxão, traseiro 24,00
MANTEIGA
Minai Geraíi
Lata 10 kg - le. 230,00
Lata 10 kg - comum 220,00
Vigor (kg) 24,00
CCPL (kg) 25,00
FUBÁ DE MILHO (50 kg)
Extra 85,00
Comum 82,00
MILHO (60 kg)
Amarelo-Híbrido 88,00/ 90,00
Amarelo-Mesclado 85,00
AMENDOIM (SP)
Com casca nominal
Sem casca _7,00_
CARNE BOVINA (kg)

Recife — O comércio atacadista con-
tinua sem registrar alterações noa
pregos dos principais produtos, com
exceção apenas do feijão-mulaünho.
cuia cotação voltou a apresentar uma
queda ontem. As informações são da
Ceasa e da Costa Filho Comércio de
Cereais:

Compra Vtnoa
CrS Cr»

Feijão-mulatinho 030,00 1 100,00
Feiião-rosinhe 950,00 1 000,00
Arroz 230,00 250,00
Farinha de mandioca 145,00 160,00

Cebola (kg)
(máx.)

3,00
4,50

(min.)
1,50
3,30

Traseiro
Dianteiro

12,50
7,90

São Paulo
Extra
Especial
Primeira
Segunda
Paraná
CEBOLA (kg)

250,00
230,00
160,00/170,00

nominal
nominal

SOJA
Porto Alegre — As cotações para

a soia FOB/Brasll subiram para 245
dólares/t para entrega imediata, 247
dólares/l par» dezembro, 250,50 dóia-
res/t para ianeiro • 251 dólares/t
para fevereiro.

Belo Horizonte
Belo Horizonte — Cotações médias

dos principais produtos no mercado
atacadista desta Capital, segundo o
Sima da Secretaria dt Agricultura,
Epamig e Ceasa-MG: ,

Paulista
R. Grande
Pernambuco

3,50
ausente

3,50
FEIJAO-PRETO (60 kg)

Caixa de 30 pacotes
de 1 kg 315,00/320,00

R. G. Sul
Polido
Paraná

Produtoi Mercado Cotacie
Cr»

ARROZ (Saca de iOkg)

Amarelão exlra Estável 245,00
Amarelão

Porto Alegre
Porto Alegre — O feijão-preto con- <

tinua não sendo negociado no mer- ,
cado atacadista gaúcho, mas informa- [se que até o final do mês o Paraná
estará colocando o produto ds cores, .
nos principais centros consumidores, (ao preço de Cr$ 000,00 o saco de 60
kg, enquanto que o feijão-preto 'que '
ainda não foi colhido, deverá, em de-
zembro, ser vendido até a Cr$ 1 100
o saco de 60 kg. As cotações pare :
os demais produtos mantiveram-se es-
táveis ontem:

Arrox — Mercado estável — Extralon-
go CrS 115/118 - Médio a CrS 107/
110 — Extralongo tipo Agulhinha
Cr$ 115/118 o saco de 30 kg.

Cebola - Mercado fraco - Colínl»
Cr$ 3/3,60 o auilo.

Batata — Mercado fraco — Rosa Cr$
150/175,00 o saco de 50 kg.

Farinha da mandioca — Mercado
estável — Fina CrS 150 o saca d»
50 kg.

Milho — Mercado estável — Amo-
relo cemum mesclado CrS 80/88 •
saco de 60 kg.

i

Mercado externo

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

MES ABER. MAX. MIN. FECH. VOL. DIA
ANTERIOR

TRIGO (CHICAGO) 136,1 t

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

256
264 1/2
268 1/2
269
275
282

258
267
269
270
275
283

1/2
1/2
1/2

1/2
1/2

255 3/4
267 1/2
266 1/4
266 1/2
271 1/2
280

257 1/2
265 1/2

57
3/4

267 1/2 - 3/4
267 1/2
272 1/4
280

68

255 3/4
264 3/4
266 3/4
268 1/2
273 1/2
283

MIS ABER. MAX. MIN. FECH. VOl. DIA
ANTERIOR

SÜf! 125,80- ,50 127,20 125,00 127,15 123,20
DEZ. 113,70- ,65 114,30 113,00 127,15 123,20
MAR. 108,50A - 108.05N 106,90

Vendas: 1.825 contratos
~ 

COBRE (NY) - 11,32 ~~~

MILHO (CHICAGO) - 127,15 T

DEZ.
MAR.

MAI.
JUL.
SET.
DEZ.

236
24;2
249
252
260
246

1/2

236
245
250
254
252
247

1/2

1/2

1/2

233
241 1/4
246 3/4
250
243
243 1/4

233 1/2
241 1/4
246 3/4
250 1/2
249 1/2
245 1/2

33
42
47
50

45

235 3/4
244
250 1/4
253 1/2
250
246

NOV. 58,6O-9,00BA - 59,10
DEZ. 59,20 59,60 58,20 59,30
JAN. ' 59,50 60.C0 58,80 59,70
MAR. 60,30-0,20 60,90 59,80 60,70
MAI. 61,40 61,90 60,70 61,70
JUl. 62,30-2,40 62,90 61,80 62,70
SET. 63,20 63,70 62,60 63,50
DEZ. 64,60 64,90 64,00 64,70
Vendas: 4.100 contratos

58,60
58,V0
59,30
60,30
61,30
62,30
63,10
64,30

SOJA (CHICAGO) - 136,1 I

NOV.
JAN.
¦MAR.
MAI.
JUL.
AGO.
SET.
NOV.

651
652
653
649
643
637
605
590

654
658
662
656
650
640
607
594

1/2

1/2

647
650 1/2
653
647
638
631
601
581

50

1/2

649 1/2 -
652 - 54
655 - 57
650 - 51
640 - 38
631
601 1/2
531 - 84 1/2

646 1/2
651
655 1/4
651
643
637
606 1/2
591

NOTA: Trigo o soja — Em centavei de dólar por bushel (igual a 27,22
quilos). Milho - Em cenlavoi de dólar por bushel (igual e 25,46 quilos). Fo- •
relo de soja — Em dólatei por tonelada, óleo de seja, café, açúcar, algodão,'
cacau o cobre — Em centavoa de dólar por libra-p.io (igual * 45J gramai)"

Metais

FARELO DE SOJA (CHICAGO) 100 T

DEZ.
JAN.
MAR.
JUl.
AGO.
SET.
OUT.
DEZ.

178,00
179,00
180,00
179,50
177,50
172,00
164,50
164,50

179,30
161,00
182,80
179,50
173,50
172,00
164,50
164,50

176,90
178,80
180,00
177,00
176,50
171,50
163,20
163,00

179,00 - 9,30
181,00 - 0,50
183,00
178,50
175,50 - 6.50BA
171,50 - 2,00
163,50
163,10 - 3.20BA

177,20
179,30
180,90
179,00
177,00

172,00
164,00
163,80

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO) - 27,18 T

Londree — Cotações doa metais, ZINCO
em Londres, ontem: | %$%%'.
COBRE ,.„. í
À vista 792,5/793,5 PRATA >
3 meses 827,5/828 A viste 275/275,3"

3 meses 285,3/285,5 ¦
ESTANHO (Standard) 7 meses 299,5/300,5-
A vista 4965/4975 i
3 meses 5143/5145 OURO ,

A visla 135,60:
FSTANHO (High «rede) . ^ , , , '

A vista 281,5/282,5 NOTA: Cobre, estanho, chumbo e Jln.,
3 meses 295/295,5 co em libre» por tonelada.

Prata — em panea por onça ,'
CHUMBO '">y (igual a 31,103 gramas).
A vista 364,5/365,5 Ouro — em dólares por
3 meses 382/382,5 onça. '

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

DEZ.

22,45
22,55
22,80
22,90
22,90
22,50
22,10
21,60
21,35

22,64
22,75
22,95
22,95
22,95
22,50
22,12
21,60
21,35

22,10
22,21

22,35
22,45
22,50
22,05
21,25
20,75
20,70

22,15 ,25
22,35 ,30

22,50 ,55
22,55
22,50
22,05
21,25
20,75
20,70

55

,90

22,48
22,62

22,85
22,90
22,95
22,50
22,10
21.63
21,55

CAFÉ (NY) - 250 aacaa de 70 kg

DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ.

185,75
183,53
181,13
180,48
180.25
177,05

82,90
186,50
183,53
181,13
180,48
180,25
177,05

185,00
182,50
180,40
179,50
179,00
176,50

185,50
183,50
181,13
180,48
179,95
176,80

,53

,85

183,50
180,53
178,13
177.4B
177,25

.174,05

Vendas: 709 contratos

AÇÚCAR (NY) - 50 T

JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
OUT.
JAN.
MAR.
Vendas:

S/cot
9,10 ,02
9,25 ,21
9,25 ,27
9,25 ,28
9,30 ,33
S/cot.
9,61

«987 contratos

8,50
9,10
9,30
9,37
9,38
9,41

9,68

a, 50
8,55
8,74
8,84
6,tó
8,90

9,15

7,90 8,00
8,62 ,55
8,80
8,84
8,90
8,90
S/ cot.
9,19 ,15

74
,86
,86
,95

8,17
8,82
9,03
9,17
9,20
9,22

9,52

ÍNDICE DE PREÇOS DE 27 MERCADORIAS
negociadas em bolsas internacionais ci967.iooj:

• Fontei Commodity Research Bureou

-240

-230

ri J\ -220

i 1976 •¦'.- -x:.
_„  ii —:—i i— ¦ ". ' I 18Q

F i M i A ' M ! ) ' I l A I S I 0 'N

ALGODÃO (NY) - 22.65 T

DEZ.
MAR.
MAI.
JUl.
OUT.
DEZ.
MAR
Vendas:

81,85- ,80
82,60- ,75
83,00-2,90
80,40- ,30
72,20- ,25
67,70
68,15

3.250 contratos

81,90
8275
83,00
80,40

72 35
72,35
68,15

81,00
81,70

-81,90
80,05
72,00
72,00
68,15

81,00- ,10
81,70- ,90
81,90-2,10
80,05
71,90-2,50BA
67,40
67,6O-8,00BA

81,10
81,88
82,30
79,80
71.90
67,65
67,50

CACAU (NY) - 13,59 T

DEZ.
MAR.
MAI.
JUl.

143,80 148,80
143,00-2,60 143.CO
137,25-7,00 137,85
131,25 132,45

147,25 148,80
141,45 143,00
135,50 137,85
130,70 132,40

144,80
13°.CO
133,85
128,45

Segundo analistas do Commodity Research Bureau, i
o mercado tem tido dificuldades em decidir se â ~
eleição áe Jimmy Carter é um fator altista ou •
baixista para as negociações de mercadorias. Nos "
dias que seguiram às eleições nos EUA, o mercado •
registrou fechamentos de'altas e baixas intercala- '
das e os analistas consideram que a tendência se 

"
mantém indefinida para o índice de 27 mercadorias ',

negociadas em Bolsas
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EMP•|IESAS

Desde ontem, os acionistas do
Banco do Brasil começaram a rece-
ber a bonificação de 50%, decidida
em AGE 'de 8/il, e o dividendo pro-rata, relativo à bonificação concedida
do dividendo 141, que vier a ser dis-
tribuido para o 2.° semestre deste ano.

A AGE da Cia. Paulista de Ferro
Ligas homologou o aumento do capi-
tal social de Cr$ 21 milhões para Cr$
42 milhões, mediante 25% de bonifi-
cação (Cr$ 5 milhões 250 mil) e 75%
de subscrição (Cr$ 15 milhões 750
mil).

A primeira revendedorà de auto-
móveis Fiat no Brasil, a Mirafiori S.A.
Distribuidora de Veiculos, será inau-
gurada dia 22, com um capital de Cr$
30 milhões. Constituída pelo grupoempresarial Lavra e pelo grupo italia-
no Ferdinando Cortese e Ângelo D'An-
gelis, a nova empresa estabeleceu co-
mo meta um volume de vendas de Cr$
120 milhões anuais.

Os 6% de dividendos da Elevado-
res Sur começaram a ser pagos on-
tem, com o prazo legal de encerra-
mento marcado para 11/1/77.

A Caio-Norte, que recentemente
completou 10 anos de atividades, in-
vestirá; nos próximos três anos, Cr$
47 milhões para elevar sua produçãode 65 para. 130 unidades mensais. A
empresa incorporou, há dois anos, a
Nordeste Pluma, com capital de Cr$
10 milhões, e controla acionariamente
um dós maiores revendedores Ford de
Eecife, a Fonseca Irmãos Ind. e Co-
mércio.

Ontem,; também a Barber Greene
do Brasil iniciou o pagamento de Cr$
0,15 de dividendo, por ação, além de
bonificação à razão de uma ação nova
para cada grupo de duas possuídas.

O volume de exportações da São
Paulo Alpargatas, até setembro últi-
mo, foi de, 18 milhões de dólares (Cr$
213 milhões), prevendo-se, até o fim
do ano, um total de 24 milhões de dó-
lares (Cr$ 284 milhões), contra menos
da metade, no ano passado.

Para dinamizar a revista, consi-
derada a mais tradicional de todo o
mundo, o diretor-geral da Seleções do
Eeader's Digest, Jorge D'Orey Pinhei-
ro, permanecerá seis meses no Brasil
— onde, nos últimos quatro anos, sua
circulação aumentou 63%, atingindo
180 mil exemplares mensais.

A Planil concluiu o projeto Agro->
bana, que vai ser implantado na Cea-
sa do Rio. Segundo o presidente da
empresa, José Eduardo Rezende, ele
define a instalação de câmaras de cli-
matização e a utilização de caminhões
para o transporte de bananas por to-
do o Estado. Será financiado peloBD-Rio e deverá entrar em operação
ainda este mês.

Faturamento das Lojas
Americanas para 77 deve
alcançar Cr$ 2,3 bilhões

As Lojas Americanas contam com um fatura-
mento, para o próximo ano, da ordem de CrÇ 2
bilhõas 300 milhões — contra os Cr$ 2 bilhões 100
milhões do exercício 75/76 — segundo revelou on-
tem seu diretor-financeiro Raul Freitas de Oliveira
aos analistas da Abamec-Rio.

No exercício encerrado em junho, a empresa
obteve um lucro líquido 57,59% superior ao do pe-
ríodo anterior, totalizando CrÇ 191 milhões 300 mil,
com um percentual, sobre o capital, de 63,78%.

O empresário mostrou que as vendas de'75/76
cresceram mais de 61% sobre 75/74, atestando a
expansão das atividades pelos índices de vendas
superiores aos do custo de vida no Rio: em 74/75,
o faturamento somou CrS 1 bilhão 314 .milhões, com
índices de vendas de 304, enquanto o índice de
custo de vida estava em 183. No período seguinte,
esses números foram, respectivamente, de CrS 2 bi-
lhões 126 milhões, 491 e 263.

Com um lucro por ação de 60%, ao ano, as Lo-
jas Americanas estão hoje posicionadas em quarto
lugar, no que toca ao movimento de ações, antece-
didas somente pelos papéis das três maiores esta-
tais. Seu capital, bastante pulverizado, está em
mãos de 9 mil acionistas, com apenas 8% detidos
por um deles. A empresa conta atualmente com 40
lojas em 24 cidades, investindo, no exercício 76/77,
Cr§ 210 milhões para obras de ampliação e cons-
trução em sete Estados.

A última AGO da empresa aprovou a distribui-
ção de um dividendo de CrS 0,20 por ação, a ser
pago a partir de 1.° de dezembro — sobre 297 mi-
lhões 694 mil 215 ações participantes dos lucros do
exercício, no valor total de Cr$ 59 milhões 538 mil,
representando 34,5% do lucro tributável e 31,11% do
lucro liquido, após provisão para o Imposto ds
Renda.

No campo social, a empresa oferece aos funcio-
nários seminários e cursos de aperfeiçoamento e
profissionalizantes, além de serviços médicos, exa-
mes e produtos farmacêuticos.

Seminário discute o
seguro de satélites

Sob o patrocínio do Grupo Atlantica-Boavista
e da Fundação Escola Nacional de Seguros, será
realizado nos próximos dias 18 e 19 o seminário
"Seguro de Satélites", no qual serão discutidos os
riscos que envolvem a implantação e operação de
sistemas de comunicações por satélites, e as cober-
turas de seguros que se fazem necessárias.

As palestras — que serão realizadas no auditó-
rio do Instituto de Resseguros do Brasil — estão a
cargo de dois dos maiores especialistas no assunto:
o vice-presidente e o assistente técnico da Marsh

¦ McLennan — única seguradora americana a atuar
neste campo de especialização, respectivamente,
GregoryC. Sinnott e Gerald E. Frick.

Com coberturas modernas e sofisticadas, o novo
seguro poderá abranger as fases do Sistema de Te-
lecomunrcações por Satélites — desde o lançamen-
to até o acompanhamento da fase de operações,
cuja implantação terá inicio ainda este ano e que
deverá entrar em funcionamento efetivo em mea-
dos de 1979.
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JORNAl DO BRASIL Q Sábado, 13/11/76 
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Q 1? Caderno ^

Bolsa do Rio negocia
em pregão certificados
de fundos regionais £

Em lata, o café solúvel procura aumentar seu mercado externo

Dominium exporta mais
e lança marca no exterior

A Dominium S. A. Indústria e
Comércio, exportadora de café solúvel
a granel, vai lançar sua marca no ex-
berior, em março, ao mesmo tempo que
penetra no mercado interno com o ca-
fé torrado e moído. O diretor da em-
presa, Sr Jorge Alberto Al'Assai expli-
ca que já entrou em contato com vá-
rias firmas de supermercados da In-
glaterra, Alemanha, Japão, França e
países socialistas.

O Sr Jorge Alberto Al'Assal enfa-
tizou que a Dominium somente pôde
lançar-se no mercado internacional
em razão dos expressivos resultados
das exportações, que aumentaram de
Cr$ 73 milhões, em 1975, para Cr$ 105
milhões, nos seis primeiros meses des-
se ano. "Com isso" — argumentou o
diretor — "atingimos um lucro liqui-
do, no primeiro semestre, de Cr$ 7 mi-
lhões, o que renderá dividendos aos
nossos acionistas, no presente exerci-
cio social.

Crescimento
— Atualmente — comenta o Sr

Jorge Alberto APAssal — as nossas
ações estão sendo negociadas em boi-
sa no Mercado de Balcão a Cr$ 0,30
e, seu valor patrimonial é de Cr$ 1,10,
com base nos resultados do balanço do
último semestre. Entretanto, as previ-
soes para o segundo semestre são de
que os resultados superem amplamen-
te o primeiro, já que. as exportações,
somente no mês de julho, foram de 2
milhões 668 mil 977 quilos, num valor
de Cr$ 40 milhões.

Para esse exercício, o empresário,
espera uma receita de exportação su-
perior a 30 milhões de dólares; ,(Cr$
354 milhões 900 mil) em função do au-

mento das vendas devido à época de
inverno na Europa e nos Estados Uni-
dos, quando, então, o consumo de ca-
fé solúvel é maior nos principais pai-
ses importadores.

O diretor da Dominium argumen-
tou, ainda, que a tendência do con-
sumo de café no exterior é de aumen-
tar, não só por conseqüência natural
do crescimento da população, mas
também pelo fator preço. Nos Esta-
dos Unidos, por exemplo, o aumento
de preço do café este ano foi de 35%,
enquanto que no Brasil foi superior a
f):/%.

Com o lançamento da nova mar-
ca de café torrado e moído, a Domí-
nium pretende aumentar sua partici-
pação no mercado ¦ interno, onde no
momento só vende o tipo solúvel ca-
pucdno, lançando ainda o solúvel aro-
matizado, embalado a vácuo. Até o
momento a produção da empresa é de
900 toneladas mensais, que poderão
duplicar no ano que vem.

— Com essa investida no merca-
do interno — conclui o Sr Jorge Al-
berto AlAssal — pretendemos aumen-
tar a restrita faixa ocupada pelo so-
lúvel. Para isso, está a Dominium in-
vestindo Cr$ 18 milhões, principal-
mente na importação da Inglaterra,
dosíeqúipamentos de embalagem auto-
mática. a vácuo.

Atualmente, o maior mercado na
Dominium sãõ os Estados Unidos, para
onde exporta mais da metade de sua
produção em embalagens de 45 qui-
los, distribuída, principalmente, pelas
empresas General Foods e Coca-Cola,
através da sua subsidiária Tenco. O
lançamento da marca Dominium nes-
se mercado será feito gradativamente.

Os certificados de investi-
mentos do Finor, Finam e
Fiset poderão ser negocia-
dos na Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro, que assinou
convênio com o Banco do
Nordeste do Brasil para
prestação de serviços relati-
vos ao Finor e está conclu-
indo atendimentos com o
Banco da Amazônia, com o
mesmo objetivo em relação
ao Finam.

As negociações das cotas
dos Certificados de Investi-
mento (Cl) nos pregões das
Bolsas de Valores só depen-
dem da aprovação do Banco
Central, o que deverá ocor-
rer brevemente.

Após o pagamento da úl-
tima parcela do Imposto de
Renda devido, as pessoas
juridicas deverão obter jun-
to à Secretaria de Receita
Federal o Certificado ae
Aplicação em Incentivos

i h,

Fiscais (CAIF), que, no pra-zo máximo de um ano, de-
verá ser trocado pelo CL k
Essa troca é processada jun- ' -^
to aos bancos operadores —
dos respectivos Fundos ou
em seus agentes autoriza- ».\
dos. O Finor é operado pelo ''Si
Banco do Nordeste do Bra-
sil, enquanto o Finam está *
a cargo do Banco da Ama-,0\
zônia e o Fiest a cargo do ....
Banco do Brasil. üu^

O Certificado de Investi- ...-;':'
mento proporciona a seus "'£;,
possuidores três alternàti-. ,;/.
vas: utilizá-los para caução-"^
junto aos órgãos públicos.'„;£*,
federais, negociar suas co- yr~.
tas nos pregões das Bolsas-":';"
de Valores ou convertê-los í ,í
em ações da carteira dos." *
respectivos Fundos de In-"'.'.f,
vestimenta, ou em Certifica-^.'.""
dos de Participação em Re-^."^
florestamento (CPR) atra-.. _:.__,
vés da licitação em leilão''."j"j
nas Bolsas. .«•.

Seguuda linha supera
estatais em volume

O mercado de ações da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro apresentou-se ontem em baixa e com
movimento superior ao do dia anterior. Os negócios
totalizaram 21 milhões 88 mil 918 títulos (menos
6,45%), no valor de CrS 48 milhões 826 mil 652 e 62
(mais 6,18%), sendo CrS 22 milhões 62 mil 870 e 62
Dará ações de empresas governamentais (45,22%) e
CrS 26 milhões 728 mil 532 para ações de empresas
privadas (54,78%).

O IBV registrou, na média, desvalorização de
1,5% (3 262,3) e, no fechamento, redução de 0,1%
(3 259,9). Os indicadores de empresas governa-
mentais e de empresas privadas situaram-se, res-
pectivamente, em 3 616,0 (menos 1,6%) e 1425,2
(menos 1,2%).

O IPBV acusou decréscimo de 0,9%. ao se fixar
em 167,8 pontos. Os indicadores de empresas go- ,
vernamentais £• privadas situaram-se, respectiva-
mente, em 169,3 (menos 1,2%) e 154,7 (menos 0,8%).

Foram transacionadas à vista 17 milhões 383
mil 309 ações, no valor de CrÇ 39 milhões 178 mil
907 e 48, o que representa 82,43% do total em ti-
tulos e 80,24% do total em dinheiro. Os papéis mais
negociados à vista foram: no volume em dinhei-
ro — Banco do Brasil PP C/D.B, Cr$ 8 milhões 787
mil (22,43%);- Petrobrás PP, Cr$ 7 milhões 88 mil
(18,09%); Samitri OP, CrS 5 milhões 210 mil
(13,29%); Banco do Brasil ON ex/B, CrS 3 milhões
898 mil (9,95%) e Banco do Brasil PP Ex/D.B, CrS 3
milhões 73 mil (7,85%). Na quantidade de títulos
— Petrobrás PP, 3 milhões 284 mil 982 (18,90%);
Banco do Brasil PP C/B, 2 milhões 45 mil 9
(11,76%); Samitri OP, 1 milhão 867 mil (10,74%);
e Banco do Brasil ON Ex/B, 1 milhão 79 mil 300
(6,12%).

:<üi&
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Taxas uo termo
Foram as seguintes, «m média para

as operações realizadas, as taxas brutas (%)

observadas ontem no mercado a termo da

Bolsa do Rio:

30 diaa

3,0

i
120 diaa

14,0

60 dias

6,5

150 dia»

17,0

90 dias

10,0

180 dias

22,0

índice nacional
Belo Horizonta — índices da fechamen-

to da ontem da Comissão Nacional de Bolsas

da Valores:
Valorização '97,83 (- 0,91%)

Preços 113,47 (+ 0,05%)

Média SN
12/11/76
63 831
12/10/76
67 100

11/11/76
64 588
Nov/75
69 099

5/11/76
62 346

Mercado a termo
Foram as seguintes, em resumo, por papéis e prazos de vencimentos, as operações a termo rea-

Hzadas ontem na Bolsa do Rio:

Ktulea Tipo
Núxiiro Ql. da

Pmo tiag. assei
Máx. Min. Média •m CrS

Volume

Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
üco. do Brasil
Bco. do Brasil
belgo Mineira
toiiora de Guias LTB
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás
Pelrobras
Petrobrás
Samitri —

Min. da Trind.
Samiiri —

Min. da Trind.

pp
pp
pp
pp

OP
op
ON

PP
PP

PP
PP
PP

OP

OP

060
0.0
120
060
OilU
180
090
030
060

OVO
120
lòO

40 OüO
6J 0J0
/O Ojü

250 OJÜ
200 000
300 0U0
150 000
100 00J
230 000
2ü0 Uu

40 000
100 000

060 10 1 200 OCO

090 3 500 000

4,59
4,/2
4,69
3,08
2,40
0,32
l,t>7
2,23
2,31
2,38
2,47
2,56

3,01

3,08

4,59
4,71
4,b9
3,01
2,39
0-32

.87
2,22
2,29
2,J7
2,47
2,56

2,93

3,07

4,59
4,/l
4,89
3,05
2,39
0,32
1,8/
2,22
2,30
2,37
2,47
2,56

2,96

3,07

183 600,00
2o2 b.,,.j
342 30U.UJ
763 OuO.w
478 600,00

yo Uüu,uj
280 500,00
222 3^U,0J
644 400,00
4/5 50u,u)

98 80J,00
2j6 OvO.OJ

3 555 240,00

1 537 250,00

mercado fracionário (operações a visia^
Títulos lipo/Direilos Quanl. Volumt Preto I Títulos lipo/Oiraitoi Quant. Volume Preço

Cl* méd.o Cri med.o

Acesita — A. E.
Itaoira op 1 700

' AGGS — ind.
Gráficas oo 620

AGGS - Ind.
Gráficas pp 340

São Paulo
Alpargatas op 5SO

Ato Norio pp
dir sub 800

Aç.' Norte pp c/bon
c/sub 319

Antarctica — Paul.
Indi. op 595

Antarctica — Paul.
Indi. pp 153

Bsngu - Proa.
Ind. pp 800

Bco. da Amazônia on 412
Bco. do Brasil

on ex/bon 17 013
Bcò. do Brasil

pp c/div c/bon 21 553
&co. do Brasil

pp ex/div ex/bon 718
Bco. Estado Bahia pn 600
Bco. ç»t, da

Guanabara on 1 969
Bco. £»t. da

Guanabara pp 2 025

Balgo Minaira op 5 832
Bco. Est. de S.P. on 319
Bco. Est. de S.P. pn 956
Bco. Est. d> S.P. pp 1 532
Bco. Iteú pn 842
Bco. do Nordeste on 866
Bco. do Nordeste pp 161
Bozano Sim. —

Com. Ind. op 615
Bozano Sim. —

Com. md. pp 519
Brahma cd cx/dív 10020
Brihma pp ex/div 11551
Centrais Lletric S.P. pp 116
Souza Cruz Ind.

Com. op 1 425
Cia. Sid. Nacional pp 400
D. Isabel

Emissão 71 pp 850
Do:jí d? Sen tos on 300
Docas de Sinto*

op c/bon 1 456

1 458,85 0.86

124,00 0,20

85,00 0.25

215.50 2.21

80,00 0.10

303,05 .0.95

386.75 0.65

68.85 0.45

560,00 0,70
281.04 0.68

42 335.06 2.49

94 580.68 4,39

048,60 2,85
462.00 0.77

1 378,30 0.70

1 508,35 0,74

13 364,56 2,29
350,90 1,10

1098,74 1.15
1991,60 1.30

837,80 1,00
1 134,46 1,31

265.65 1,65

312,63 0,51

337,35 0,65
11808,75 1,18
14515,19 1,26

52,20 0.45

420,00 2,40
244,00 0.61

85.CO 0.10
195.C0 0,65

1 483.20 1.02

bocas de Santos
op ex/bon

Dui^tex — Ind.
• Com. on

Ecisa — tng. Com.
e Ind. pp

ELtrobrás
Classe B po

Feiro brasileiro op
rjno' brdsiie.ro pp
Fertisul - Fe't.

do Sui pp
F. L. Cat.
* Uopoiuina pp
Ligh: op
Lo,as Americanas op
Lia. S d.

Mannesmann op
Cia. Sid.

Mcnn^smann pp
Masbla op
Mesbla pp
Metaion op
Petrobrás on
Petrobrás pn
Paíroorás pp
Paulista Força Luz op
PirelM oo ex/div

ex/sub
Pir:lli po ex/div

ex/sub
Pet. Ipiranga oo

ex/div
Pet. Ipiranga op

ex/div
Perrcminss C

Nac. Pet. pp
Rio Grandeníe pp
Samitri — Min.

da Trind. op
Suporg.-isbrás op
Sondotécnca pp
T-luri (cx-CTB) on End
T;l?ri (-ax-ClB) on
T->ler| (cx-CTB) pn
Vbrís pn End
Unibanco União

Bco. pn
Un l-vnco União

B:o. pp
Unipíír — Un. Ind.

Peírq, pn End
VtJs ho Rio Doce pp

700

553

50

1 460
3 400

591

371

400
10 232

063

700

1 206
104
885
700
640

1 471
19 233

725
563

436

360

1 629

278
747

592
800
630
275
652

1 389
1 200

580
1 048

940
49 331

600/»

619,36

17,50

919,80
14 212,50

3 659,30

0,86

1.12

0,35

0.63
4,18
2,30

326,48 , 0,88

240,00
7 663,64
6 865,61

1 470,00

1 935,66
938,58

3 119,52
210,00

6 021,85
3 014,66

41 495,35
2086,00

315,60

479,60

291,90
859,05

9 817,73
440,00
421,60
470,25

63,12
521,69

1 186,00

234,20

693,38

1 391,20
116 228,45

0,60
0,/7
3,33

2,10

1,61
0,89
1,03
0,30
1,65
2,05
2,16
0,í6

1,20

1,10

0,54

0,94

1,05
1,15

2,73
0,55
0,62
0,11
0.10
0,38
0,99

0.49

0,66

1,48
2,36

Fundos fiscais
Decreto-Lei 157

Fundos de
investimento

Instituição Data Cota Valor em
CrS mil

Instituição Data Cota Valor «m
CrS mil

Adempar 05/11 1,11 9 983 Adempar 08-11 0,47 22 476
América do Sul 11/11 2,36 60 854 Alfa 08-11 1,69 14 237
Aplick 05/11 0,73 1508 América do Sul 11.11 1,82 5 513
Auxiliar 05/11 0,82 34 063 Apllk 05-11 0,94 1950
Aymoré 12/11 1,37 18 349 Apíitec 11-11 0,61 4 513
Bahia 05/11 5,15 313t6 Antunes Maciel 28-10 1,95 420
Baluarte 09/11 1,14 882 Auxiliar 08-11 0,51 4 597
Bamerindus 12/11 3,23 152 362 Aymoré 12-11 11,24 19 187
Banespa 10/11 1,62 163 113
Banorle 12/11 0,74 55 355 BBI Bradesco 12-11 2,55 60 835
Banrio 10/11 1,49 62 033 BCN 12-11 2,63 19365
Baú 05/11 0,92 693 348 BMG 10-11 1,38 10 942
«esc 05/11 2,69 22 610 Bahia 08-11 0,84 10 825
BINC 09/11 1,31 115 158 Baíuartü 08-11 0,64 184 137
BMG 10/11 2,56 45 622 Binurindus 12-11 4,03 33 650
Boston 12/11 1,39 16 744 Bandeirantes BCN 03-11 0,79 5 816
Bozano Simonsen li/11 1,42 52 670 Ban.ispa 10-11 1,47 7 033
Bradesco 12/11 4,11 1217 Banorta 12-11 0,56 6 693
Brant Ribeiro 18/10 1,30 1 445 Banrio 03-11 0,53 6 362
BCN 17/11 2,87 66 118 B»sc 08-TT 0,81 4 317
Caravello 11/11 1,12 8 331 Bos,on 12.|i 1,41 7 914
Cofimig 12/11 1,06 ,56 599 bozano Simonsen 11-11 4,75 53 420
Ccmmd 05/1 2,|7 183 7o5 Branl Ribeiro 11-11 1,12 1193
Cotibra 11/11 1,14 8 762 B asi| 08-11 1,00 13 089
Crodilum 03/11 2,78 4 392
CreMnsn 12/11 59,23 26581 Cabral Mwozas 08-11 0,43 138451
Creflsul 05/1 3,33 667 854 Caravello 11-11 1,29 16 750
Crescinco 09/ 2,26 398 284 cilybank 11-11 1,06 40 683
Crçcnbanco 11/11 2,40 50 490 Copelajo 12-11 0,52 2 935
Delap.eva 1/11 1,37 5 741. Co£,inJ 03-11 1,30 37 456
°onaía. 

W,}\ 2,89 75 
46 Coniinental 03-11 0,68 4 824

nSini; n/Á°, n'on ?l¥\ Credibenco 11-11 0,52 4 516

Fina?. ?!/ 177 l£ ÍIÍ Crcdilum O3"11 2'78 4 3921 3'{? 22H% Crcfinan 12-11 24,55 5 649
Godov 08/ ò'n? Ifâ Crerisul (Cap.) 11-11 1,34 18 171

Halks 08/ í'23 líflíl Crefisul (Gar.) 12-11 109,47 12 821
Ha SM o!/ à'n 7 fiS? Crescinco 09-11 2,27 400 468

^Oecred ll/ll ?$ ,4 867 Cond. Crescinco 09-11 1,64 136 640

lechpe 12/11 5,52 952 517 Delspieve 11-11 2,86 9 553
Itaú 12/11 5,52 952 517 Dentsa 12-il 1,32 20 848
Lar Brasileiro 11/11 1,03 80 523 Dsnasa Mim 12-11 4,91 5 367

Magiliano 08/11 0,74 3 6G6 Econômico 12-11 0,94 9 963
Maisonnave 08/11 3,27 16 877 Evolução Invcst. 11-11 0,50 50 361
Mantiqueira 10/11 0,96 146 098 „.. „8 ,, , 22 7 a92
Marcelo Ferraz 29/10 1,11 77 759 Foni(:ia 2o!|0 0,67 ¦ 955 197
Market 09/11 1,12 225 Fibenco 08-11 0,53 20 635
Mercantil 10/11 1,13 78 618 Fin"a •'*'' ?'*2 í' 3o?
Merkinvesl 08/11 1,51 6 393 hn'v '2"" % 

5

Minas , 10/11 0,74 13 288 Garantia 12-11 2,12 5 125
Multinvest 08/11 0,44 6 091 Godoy 08-11 0,72 1 776

Nacional 12/11 6,86 325 085 Ha||es 08-11 0,97 113 267
Nac. Brasileiro 11/11 0,80 5 673 Haspa 08-11 0,77 1783
Novo Rio -

Londres 12/11 0,82 9 903 |nca ,. j!'!] 2'f, 'íjj jíf
Paulo Willmsens 12/1, 1,36 6 2,0 !nLc?cd'° òsMl U5 35? 523
Produtora 08/11 5,80 631 306 lochpe 03-11 0,46 4 431
Provai 08/11 1,05 740 7,3 l,sú ,2-n ''47 ,,w 361

Real '2/11 2,45 489,07 bar Brasileiro 11-11 1,23 22 348
Residência 09/11 1,64 9 310 laureano 11-11 1.59 4 204
Sabbé 16/11' 2,00 4 509 Luso orasileiro 12-11 4,20 270
Safra 08/11 2,28 33 008 .^ ,'f.f, 0,93 6 624
S=final 03/11 0,60 670 195 ... ,.;onnave 03-11 1,32 5 182
Souza Barros 12/11 5,02 4 870 Mantiqueira 10- 0,43 754 413«"» °''8 '«' BI iüi í$ oeS
Suplicy 01/11 1,74 2 411 Minas 10-11 1,23 ,0839
Tamoyo ,2/11 1,20 5 498 Montepio 09-11 0,99 35 276

Umuar.ma 11/,, 0,86 4 435 f^^ °f\\ jj'S ? ÍI|
Vis.acredi ¦ ,2/,, 1,17 68 735 Mul,">llc "^ °'77 '^
Walpires 08/1, 1,31 771582 Nac. Brasileiro 11-11 0,95 4 893

Nacional 12-11 1,26 8 127
Novação 03-11 0,31 74 533

N. Rio-Lcndres 12-11 0,27 4 841

Decreto-Lei 1401 paòn.t. om 519,
PcSB ,2-11 0,93 5 989

Progresso 10-,, 0,53 2 918
Provai 08-11 1,00 1348

Instituição Data Cota Valor em P. Willemsens 12-11 1,43 3 8/J

CrS mil Rm| ,2.n 3;b 7, 238

Sabbá 11-11 l.W " J94

Brazilian Invst. 12/11 11,87 111517 Salta 03-11 1,34 18 526

Brasilvrst 03/11 11,61 37 664 Sou.-a Barros 20-0 5,27
BCN-Barclays 08/11 8,98 1797 S. Pauio-M.nas OS- 0,90 V tol

Finasa Braíil 03/11 8,92 1784 Suplicy 03-11 4,21 5 372

Investbrazil 03/1, 11,59 ,42 767 , 206 5-3
Robrasco 08/11 8,92 1784 Univcst 2-11 W» 400 9W

Siivest 11/11 ,0,42 2 599 Umuarama H-l «¦*> ' "'

The Brazil Fund ,,/ll ,0,63 ,05,04 ... ,,,
Brazilian Selected 10/11 11,43 2 286 Walpires 08-11 0,55 270 267

MMMittMMWIfaLgW»»>B»lc>Ma^^

Bolsa do Rio de Janeiro
TITULOI

Quant. Abi.

COTAÇÕES .íÇ.rS)

Fch. Míx. Min. Méd.

% 5/
Méd.

Dia Ant.

Ind. d*
lucrai,
em 75

í
1>

Acesita - A. E. Itabira op .. 238 000
Acesita - A. E. Itabira pp 1 000
AGGS - Ind. Gráficas op .. 35 MO
AGGS - Ind. Gréficas pp .. 76 000
Aço Norte op c/c 4 000
Ago Norte pp e/e 32 000
Antarctica Paul. Indi. op ... 1000
Apoio Prod. Aços op 10 OCO
ASA - Alum. Ext. Lam. pe 10 000

Bangu — Prog. Ind. op 4 500
Bangu - Prog. Ind. pp 24 000
Barbará op 22 000
Banco da Amazônia on .... 40 0QO
Banco do Brasil on e/ ,570 850
Banco do Brasil pp c/c 2 045 009
Banco do Brasil pp e/e .... 1 079 3CO
Banco do Est. da Bahia pn 13 4E6
Banco do Est. da Bahia pp 11 999
Banco do Est. do Ceará pn 4 767
banco do Est. do Ceará pp 6 037
Banco Econômico pn 47 OCO
Bco. Est. da Guanabara on 2 442
Bco. Est. da Guanabara pp 5CC0
Belgo-Mineira op 843 579
Bco. Est. de S. Paulo on .. 13 920
Banco Itau pn 3 200
Banco Itau pp 3 800
Banco Nacional on 15 000
Banco Nacional pn 27,532
Banco do Nordeste on 28 000
Banco do Nordesle pp 12 000
Bozano Sim. Com. Ind. op .. 97 OCO
Bozano Sim. Com. Ind. pp 370 000
Bco. orasileiro de Desconto pn 17 836
Bradesco de Investimento pn 3 OCO
Brahma op c/ 128 000
Brahma pp e/ 212 784

Casas da Banha C. I. op c/c 22C00
Casas da Banha C. I. op e/e 20 CCO
CoV — Ind. Mecânica cp .. 4 COO
Casa José Silva Con. pp .. 1 ÚOO
Cemig - C. E. M. G, pp c/ 50 000
Cemig - C. E. M. G. pp e/ 15 CCO
Cimeial Siaerur. pp e/e .... 1 000
Cia. bid. Nacionai pp V5 000
Cia. Sid. Mannesmann op .. BB 000
Cia. bid. Mannesmann pp .. 31 000
Cimento Paraíso op 2 õOO

Datamec op 2 387
Daramcc pp 2 337
D. Isabel Amigas pp 1 OCO
D. Isabel Emissão 71 pp ¦¦ ò 0-0
Docas de San;os op c/ .... l§SC0O
Docas de Santos op e/ 36 COO
Durarex Ind. e Com. op e/e 10 000
Üuratex Ina. e Com. pn .. 2 580

Elctrobras Classe A pp 5 191
tnesson op 12 OCO
Edilora de Guias LiB op .. 352 OcO

Financ. Bradesco pn 2 250
Ferbasa pe 10 000
Ferro Brasileiro op 15 CCO
Perro Brasileiro pp 84 CD0
F^rnsu. — Fert. do Sul cp .. 40 000
Fertisul - Fert. do Sul pp .. 23 OCO
K L. Cat. Leopoidina pp .. 83 ÍCO

Hercuies — Fab. Taihcr. pp .. 8o «165
Inds. tternit op I OCO
Keison's Ind. e Com. op .... 40 CCO

Kelson's Ind. e Com. pp .. 210 OCO
Light op ,20 164

Lojas Americanas op 535 544
Metal Leve pp 2 440

M.-sbla op 4 000
Mesbia pp 52 000
Moinho Fium. Ind. Ger. cp 63 000
Msralon op 1 OCO
Moinho Santista op 60 CCO

Nova America op e/a 25 000
Petrobrás on 597 400

Perrobrás pn 13 E69
Petrobrás pp 3 284 982
Paulista Força Luz op 20CCO
Pirelli pp e/c 10 COO
Pet. Ipiranga pp e/ 18 CCO
Petrominas C. Nac. Pet. op 2 OCO
Polrominas C. Nac. Pel. pp 19 COO

Rio-Grandonse pp 75 CCO
iáo Paulo Alpargatas pp 1 124

Souza Cruz Ind. Com. cp .. 698 C78
Samilri - M. da Irind. cp 1 867 C00
Sano Ind. e Com. cp 32 1^0
Scno Ind. e Com. pp 35 CCO
Supcsgasbrás op 6 CCO
S;ndoi?cníca pp 57 OCO
Springer Refrig. pp 4 C^0

White Martins op 30 030

0,87 0,87
0,75 0,75
0,25 0,23
0,32 0.32
0,85 0,85
0,97 0,97
0,60 0,60
0,40 0,40
0,30. 0,30
0,76 0,76
0,75 0,72
2,80 2,80
0,76 0,76
2,50 2,47
4,35 4,30
2,90 2,82
0,88 0.86
0,88 0.88
0,55 0,55
0,60 0,60
1,00 1,00
0,76 0,75
0,76 0,76
2,32 2,33
1,26 1,26
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,45 1,45
1,70 1,70
0,54 0,53
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Brastel entra na construção e
dá crédito para a mão-de-obra

•*• » _>,n*t_i -tvinvosa rmt> nhtpvp êxito na massi

Paulistas esperam
vendas baixas no
mês de novembro

São.Paulo — A venda
das lojas do ramo duro
(móveis e televisores, en-
tre outros), sofreu uma
queda real em valor ao ní-
vel de 3% no mês de ou-
tubro, enquanto a de pro-
dutos do ramo mole (rou-
pas, cama e mesa e teci-
dos) igualou-sé — também
em termos reais — às ven-.
das de setembro, revelou
ontem o Instituto de Eco-
nomia Gastão Vidigal, da
Associação Comercial de
São Paulo.

No mês de novembro as
vendas do setor se encon-
tram em "nível baixo", se-
gundo revelam lojistas e o
próprio Clube dos Direto-

res Lojistas de São Paulo,
que não tem, entretanto,
dados estatísticos. O dire-
tor de um dos maiores es-
tabelecimentos lojistas in-
dependentes desta Capital,
a G. Aronson, Sr Geraldo
Aronson, confirmou que
as vendas não tinham cai-
do tanto este ano como
nos últimos 15 dias.

A Associação Brasileira
da Indústria Êletro-Ele-
trônica — Abinee diz,
porém, que as vendas do
setor industrial ao comer-
cio estão em excelente ni-
vel, e que toda a produção
até dezembro das fábricas
se encontra vendida.

Empresas agüentam _
Taté 30% de inflação

i Recife — O presidente da Confederação Nacio-
rial dos Clubes de Diretores Lojistas, Sr Ricardo
Miranda, disse ontem, aqui, que não espera a libe-
ralidade de crédito em 1977 mas a classe lojista está
preparada para enfrentar uma inflação de 20% a
30%. Disse que as metas foram traçadas acreditan-
do na política de contenção do Governo e um índi-
te inflacionário de até 30% era bem compatível com
as metas da classe, entretanto, temia pelo balan-
tío de pagamentos do Brasil, que poderia ser afeta-
do após a reunião da OPEP, marcada para o pró-
ximo mês.

Gravidade
! O presidente da Confederação Nacional, Sr Ri-

<;ardo Miranda, apontou como solução imediata em
benefício da classe "marginalizada nos recursos pa-
ra financiamentos da Resolução 388", o pollciamen-
to do Governo para com esses recursos, uma vea
que a d-jcriminação da rede bancária para com as
promissórias estava atingindo diretamente as pe-
quenas e médias empresas.

| Ele afirmou que no atual estágio de dificulda-
des cabia ao empresário hão apenas criticar mas
apresentar sugestões, "como a que fazemos agora,
de' policiar os maiores bancos privados do pais e
confirmar que parcelas de recursos da Resolução
388 estão sendo dirigidas ao comércio lojista, ou se
são escassos."

Afirmando que estava-mantendo um diálogo an-
lagônico com as autoridades monetárias, mesmo
por que as medidas teriam que ser drásticas, ele as-
segura que um diálogo desse tipo não quer dizer
"que estamos rompidos, pois acreditamos na políti-
ca oficial para o setor financeiro, entretanto não
podemos ficar sem apresentar soluções".

A Brastel, empresa que obteve êxito na massi-
ficação dos eletrodomésticos, chegando a vender
Cr$ 80 milhões por mês, em 50 lojas, está entrando
no ramo de materiais de construção, e já vende .
Cr$ 2 milhões 500 mil por mês, em três lojas de sua
subsidiária, a Brascasa. E pretende,lançar seu
marketing nesse novo empreendimento: vai finan-. .
ciar, pelo seu crediário, em 12 meses, os materiais
e a mão-de-obra.

Seus vendedores externos vao começar a per-
correr os loteamentos, a partir de 1 milhão de com-
pradores já cadastrados, e oferecer uma linha de
crédito que permitirá ao consumidor em potencial
fazer, ou concluir sua casa, aplicando uma parte do
financiamento na compra dos materiais e outra na
contratação da mão-de-obra indispensável.

A estratégica é explicada pelo diretor comer-
ciai da Brastel, Sr Assis Paim Cunha:

Quando saiu a Resolução 383 do Conselho
Monetário Nacional, que reduziu o prazo de finan-
clamento ao consumidor para 12 meses, decidimos
apressar nosso projeto na área dos materiais de
construção. De'saída, contratamos dois diretores
executivos, os Srs José Muniz de Oliveira e Carlos
Rubens Gargano Leite, que 

"providenciaram uma
pesquisa de mercado e constataram que cerca de
70% das casas erguidas nos loteamentos do Gran-
de Rio não estão concluidas. A esse dado soma-se
o fato de que temos cerca de 1 milhão de clientes
cadastrados, dos quais 350 mil ativos. Concluímos,
também, que no comércio de materiais de constru-
ção o padrão ético é alto, sem a concorrência de-
senfreada dos eletrodomésticos, é uma empresa co-
mo a Brastel poderia obter sucesso a partir de sua
experiência na prestação de serviços, na qualidade
do atendimento.

E prossegue o Sr Assis Palm:
Abrimos três lojas, em Bonsucesso, Nova

Iguaçu e Caxias, mantendo na fachada o nome
Brastel. Compramos caminhões e komfois para en-
tregar prontamente os materiais, e procuramos co-
meçar com produtos para acabamento, ampliando
depois com tijolo, ferro, areia, etc. O material de
acabamento servia melhor ao propósito de iniciar
as vendas pelos nossos compradores de eletrodo-
mestiços com experiência de crédito, inclusive por-
que eles já haviam demonstrado capacidade de
poupança, comprando um lote e começando a casa.
Esperávamos vender cerca de Or$ 400 mil por mês,
de saída, mas chegamos a Cr$ 2 milhões 500 mil.

Sobre a possibilidade de a Brastel entrar, tam-
bém, na construção de habitações, disse o seu di-

No momento, não temos planos para entrar
na indústria imobiliária. Vamos financiar os ma-
teriais em 12 meses, pela nossa financeira, o que
dá, cerca de Cr$ 72 mensais de juros para cada Cr$
1 mil, sem correção monetária. Depois pretendemos
aproveitar as linhas de financiamento do BNH, co-
mo o Recon.

Novo Rio oferece uma casa
irrecusável. Dinheiro. $R

GRUPO FINANCEIRO NOVO
RIO - BANCO NOVO RIO DE
INVESTIMENTOS S.A.
maciido »g BinÜ cf London, & So-ih Amcrla U&

NOVO RIO CRÉDITO, FINAN-
CIAMENTO E INVESTIMENTOS
SA. - NOVORIOSA.D1STRI-
BUIDORADETlTULOSEVALO-
SES MOBILIÁRIOS.

L W-
Centro - Rua do Carmo, 27 - Co-
pacabana - Av. Copacabana, 591
- Madureira - Galctia São Luiz,
loja 220 - Campo Grande - Rua
Cíl: Agostinho, 113/2.°-Niterói

- Av. Amaral Peixoto, 455/9." -
Pctrópolis - Av. 15 de Novembro,
675 - Brasília - Setor Comercial
Sul - Edifício Paranoá 2.°.
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CNP estuda troca Fosfato mineiro tem boa

qualidade, diz empresáriode gás de botijão
pelo canalizado

Brasília — O presidente no Conse-
lho Nacional do Petróleo, General Oziel
Almeida Costa, informou ontem què até
o final deste ano o órgão concluirá os
estudos para uma nova legislação sobre
o gás canalizado no Brasil. Os estudos,
quando prontos, serão encaminhados ao
Presidente da República, a quem caberá
definir a política nacional para esse
setor.

Acrescentou que, da mesma forma, o
CNP está realizando estudos para defi-
nlr uma legislação especifica paia o se-
tor de rerrefino de óleos .lubrificantes
usados. O maior problema, nessa área,
é encontrar uma base jurídica que trans-
forme o óleo usado — que é propriedade
particular — em um bem nacional, ob-
jetivando aumentar o seu reaproveita-
mento através da rerrefinação.

Embora não quisesse precisar em que
termos o sistema de gás canalizado é
melhor do que o gás envasilhado (boti-
jão), d presidente do CNP destacou que
o aspecto segurança pode ser bastante
considerado no sistema de canalização.
Na sua opinião, é muito mais fácil con-
trolar um incêndio em um edifício que
tenha gás canalizado do que gás em bo-
tijão.

A legislação, em preparo, visa esta-
belecer normas técnicas e de segurança
para qualquer tipo de gás utilizado (GLP,
gás natural, gás de carvão, metanol,
etc.), pelo sistema de canalização em
grandes centros urbanos.

Quanto ao rerrefino do óleo lubrifi-
cante usado, informou o General Oziel
Almeida Costa que seu aproveitamento
no Brasil já está acima dos 20% de to-
dos os derivados. A idéia do CNP é au-
mentar essa percentagem de aproveita-
mento, pois o rerrefino significa uma
economia de divisas ria importação de
petróleo.

Porto Alegre — A Compa-
nhia Riogranden.se de Adubos
(CRA) continua interessada
na exploração do fosfato de
Patos de Minas, em Minas Ge-
rias, informou, ontem, o dire-
tor-presidente da empresa, Sr
Jesus Ubirajar.a Pereira, ao em-
barcar para Brasília, demons-
trando sua preocupação com a
possibilidade de o Governo fede-
ral, através da Fibase e Petro-
quisa, estatizar o empreendi-
mento juntamente com o Go-
verno mineiro.

O empresário adiantou que
os testes com o fosfato extraí-
do de Patos de Minas na Agri-
cultura demonstraram que os.
relatórios dos técnicos norte-
americanos sobre a qualidade
do mineral são inverídicos: "Os
bons resultados nas lavouras
provaram a qualidade do fos-
fato e dissiparam as últimas
dúvidas", disse ele. Acrescenta
que o Governo deverá se mani-
festar com urgência sobre o as-
sunto pois o Brasil pagará
mais de 300 milhões de dólares,
este ano, com a importação do
produto.

Industriais

O grupo de trabalho cons-
tituído pela Associação Nacio-
nal de Defensivos Agrícolas
(ANDA) entregará, no próxi-

mo dia 18, ao Ministro Shigea-
ki Ueki, das Minas e Energia,
os dados finais sobre Patos de ;
Minas. "Somente depois de di- .
vulgadas suas conclusões",
considerou o Sr Ubirajara, -
"poderão se movimentar os
grupos privados interessados '
no projeto". Segundo ele, foi a •
insuficiência de .informações ,
sobre a mina que dificultou a
formação desse' grupo de em- .
presas" privadas ao qual a CRA
pretende sé reunir. ,"Não procede, portanto, a '
afirmativa de. que o Governo
monopolizaria o empreendi- ;
mento", completou. Na sua |
opinião, os boatos de que o Go-
verno federal estaria propenso
a aumentar a participação da
Fibase, subsidiaria do BNDE,
que ficaria com-60% das ações,
deixando 20% para a Camig,
empresa estatal mineira, e os
outros 20% para a Petroquisa,
não tem o menor fundamento.

Ao entregar à ANDA a in-
cumbência de analisar as jazi-
das e coordenar a participação
privada no projeto, o Ministro
das Minas e Energia estaria
confirmando oficialmente a in-
tenção governamental de dar à
livre iniciativa participação no
empreendimento. O Sr XJbira-
jara adiantou que sua empresa
também testou as jazidas e.
concluiu pela viabilidade de
sua exploração.

CSN importará flandres grossa ,

A Cia. Siderurgia National vai
começar a importar a partir do pró-
ximo ano também as folhas de
flandres mais grossas, de qualidade
e preço inferior, para complemen-
tar a demanda desse produto no
mercado interno já que sua produ-
ção ainda é insuficiente para aten-
der as necessidades.

A CSN sempre importou folhas
de flandres de primeira qualidade
utilizada geralmente para embala-

gem de produtos alimentícios. In-
dústrias que usam esse produto pa-
ra embalagem de cera, ãesinfetan-
tes e alguns tipos de tintas vinham
se ressentindo da falta da folha
mais barata e mais grossa que che-
ga a custar 1/3 do preço da folha
de flandres fina. Os fabricantes de
embalagens metálicas vinham man-
tendo gestões para obter a importa-
ção do produto que fosse mais ade-

quado para suas necessidades, e as
importações nas indicações pedidas
se iniciam no próximo ano, com-
plementando a produção da empre-
sa estatal.

Somente a CSN importa folhas
de flandres e vários industriais do
setor de embalagens vinham mani-
festando sua apreensão ante a im-
possibilidade de obter tipos ãife-
rentes deste produto.

v ~~ . _
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S. Paulo encerra a
! semana perdendo 0,5%
! São Paulo — O mercado paulista de ti-
tulos registrou nova baixa, no pregão de on-

item da Bolsa de Valores, embora mais ate-
•nuada que no dia anterior. O Índice de fe-
Ichamento caiu apenas 11 pontos — desvalo-
¦rização de 0,5% — enquanto que na quinta-
.feira esse indicador recuou 32 pontos. Ovo-
¦ lume de ontem atingiu Cr$ 32 milhões 444
: mil 461.
' Petrobrás PP c/17 e Banco do Brasil PP
' (b/d), lideraram a lista das mais. negocia-
1 das, apurando Cr$ 5 milhões 327 mil e Cr$ 4
'milhões 525 mil, respectivamente. A partici-
:pação desses dois títulos no montante glo-'bal chegou a 30%, o que, segundo os operado-
!res, não significa um nível elevado de con-
1 centração. ,
: Cotações
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89 000

105 000
1 000

24 000
18 000

233 000
155 000
37 000

000
52 000
16 000
20 000

000
136 000
45 000

362 000
10 000

OCO
3 000

000
6 000

104 000
354 000
222 000
187 000
203 000

1 056 000
252 000

26 000
147 000
40 000
40 000
25 000

131 000
40 000

000
354 000
143 000
113 000
112 000
110 000

8 000
172 000

000
37 000
49 000
14 000
15 000
40 000' I 000
II 000
12 000

6 000
12 000
15 000

1 000
21 000
44 000
25 000

200 00O
20 000
40 000
30 000
70 000

Ericsion cp
Est S Paulo pp ,
Est St Catar pn/a
Estrela pp
Euostex pp/a
Expansão pn
Ferro Brás op
Ferro Brás pp
Fertiplan op
Fertiplan pp
Fln Bradesco pn
FNV op
FNV pp/a
FNV pp/a
Francês Brás on
Francês Uai on
Francês Ital pn
Fund Tupy op
Fund Tupy pp
Guararapes op
Helenos Fons op
Heleno Fons pp
Hindi op
Howa Brasil op
IA P op
IAP op
Ibesa op
Ind Hering pp/a
Ind Villares op
Ind Villares op
Ind Villares pp/b
Ind Villares pp/b
Inds Romi op
Itaubanco on
Itaubanco pn
lafer op
Lark Waqs pp
Msdeirit op
Magnetita op
Magnesit» pp/»
Manah pp
Mangels Indl Op
Maqs Plrat PP
Marcovan pp
Merc Brasil on
Merc Brasil pn
Merc S Paulo pn
Mercl Rnasa op
Mesbla pp
Metal Leve pp
Metal leve pp
Moinho Sant op
Nacional pn
Nord Brasil on
Nord Brasil pp s
Nordon Met op
Noroeste Est on
Noroeste Est pp
Olerol op
Paramount op
Paul F luz op
PBK Emp. Imob pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Petrominas op
Pir Brasilia pp/a
Pireili op
Pirei li pp
Premesa pp/b
Prosdocimo op
Real on
Real pn
Real Cia. Inv. on
Real Cia. Inv. pn
Real de Inv. on
Real d» Inv. pn
Real Part. pn»
Real Part. on
Sabrico op
Sadia Concor. op
Sadia Concor. pp
Samitri op
Servix Eng. op
Sharp op
Sharp pp
Slam Utfl op
Sid. Açonorte op
Sid. Açonorte ppa
Sid. Coferraz op
Sid. Nacional ppb
Sid. Nacional ppb
Sid. Riogrand. pp
Sifco Brasil op
Sifco Brasil pp
Sorana op
Souza Cruz op
Tekno Eng. op
Telerj on
Teleri pn
Telesp oe
Telesp pe
Vale R. Doca PP
Varig pp
Veplan pa

0,42
1,47
0,50
1,45
1,10
1,00
4,20
2,35
0,36
0,41
1,00
3,00
3,25
3,20
1,06
1,00
1,00
1,05
1,35
1,68
0,34
0,32
0,18
1,37

1,10
1,10
0,95
1,00
1,60
1,60
2,20
2,05
4,50
1,25
1,00
0,63
1,80
0,65
2,40
1,55
1,50
0,78
1,00
0,40
0,86
0,71
0,95
0,60
1,15
2,16
1,95
1,16
1,00
1,35
1,65
1,55
2,20
1,80
0,90
1,20
0,62
0,43
1,72
2,01
2,16
0,75
0,90•M8
1,37
1,79
0,55
0,90
0,90
0,78
0,78
0,62
0,65
0,65
0,55
0,95
1,40
1,40
2,78
0,51
1,38
1,38
0,44
0,90
1,08
0,20
0,55
0,48
1,20
1,46
1,41
3,20
2,40
1,25
0,12
0,35
0,10
0,35

2,40
0,51
0,70

0,40 0,41 0,42
1,47 1,48 1,50
0,50 0,50 0,50
1/5 1,46 1,47
110 1,10 1,10
1,00 1,00 1,00
4,20 4,20 .4,20
2,33 2,34 2,35
0,36 0,36 0,36
0,39 0,40 0,41
\fiO 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00
3,25 3,25 3,25
3,20 3,20 3,20
106 1,06 1,06
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
\fi5 1,05 1,05
1,32 1,33 1,35
1,68 1,69 1,70
0,34 0,34 0,34
0,32 0,32 0,32
0,18 0,18 0,18
137 1,37 1.37'

1,10 1,10 1,10
¦1,10 1,10 1.10
0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 -
160 1,60 1,60
160 1,60 1,60
2,15 2,20 2,22
2,05 2,05 2,05
450' 4,50 4,50
1,25 1,25 1,25
100 1,00 1,00
0,63 0,63 0,63
1,80 1,80 !Vi80
0,63 0,63 0,65
2,40 2,40 2,40
1,55 1,55 1,55
1,50 1,50 1,50
0,78 0,78 0,78
1,00 1,00 1,00
0,40 0,40 0,40
0,86 0,86 0,86
0,71 0,71 0,71
0,93 0,95 0,95
0,60 0,60 0,60
1,15 1,15 1,15
2.15 2,15 2,16
1,90 1,90 1,95
1.16 1,18 1,18
1.00 1,00 1,00
1,35 1,35 1,35
1,65 1,65 1,65
1,55 1,55 1,55
i',20 2,20 ' 2,20
1,80 1,80 1,80
0,90 0,90 0,90
1,20 1,20 1,20
0,62 0,63 0,64
0,43 0,43 0,43
1,70 1,73 1,75
2.01 2,04 2,05
2,13 2,16 2,15
0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90
1,48 1,49 1,50
1,35 1,36 1,37
1,79 1,79 1,79
0,55 0,55 0,55
0,90 0,90 0,90
0,90 0,90 0,90
0,78 0,78 0,78
0,78 0,78 0,78
0,62 0,62 0,62
0,65' 0,65 0,65
0,65 0,65 0,65
0,55 0,55 0,55
0,95 0,95 0,95
1,40 1,40 1,40
1.40 1,40 1,40
2,78 2,78 2,78
0,51 0,51 0,52
1,38 1,38 1,38
1,38 1,38 1,38
0,44 0,44 0,44
0,90 0,90 0,90
1,08 1,08 1,08
0,20 0,20 0,20
0,55 0,55 0,55
0,48 0,48 0,48
1,20 1,20 1,20
1,45 1,45 1,46
1.41 1,41 1,41
3,20 3,20 3,20
2,40 2,41 2,43
1,25 1,25 1,25
0,11 0,12 0,12
0,34 0,34 0,35
0,10 0,10 0,10
0,33 0,35 0,35
2,38 2,40 2,42
0,51 0,51 0,52
0,70 0,70 0,70

149 000
291 000
421 000
110 000

000
18 000

000
OCO

2 000
123 000.
63 000
50 000
42 000

208 000
29 000
100 000

2 000
000

318 000
131 000
30 000

5 000
1S C00

000
30 0000
30 000

5 000
8 OCO•1 000

000
121 000

OCO
40 000

000
260 000
20 000
10 000
90 000

370 000
452 000

000
50 000
18 000

000
000

25 000
316 000

000
50 000

232 000
501 000
152 000
II 000

1 000
1 000

104 000
56 000

176 000
1 000
000

130 000
122 000
496 000

OCO
2 468 000

12 000
1 000

46 000
58 000¦ 15 000

000
110 000
250 000

000
17 000
23 000
31000
61 000

000
15 000

100 000
120 000
100 000

74 000
000

90 000
000

18 000
3 000
8 000
1 000
000
000

43 000
39 000

000
19 000

1 000
52 000
10 000

000
68 000

140 CCO
60 coo

1 000

Bolsa de Nova Iorque
Nova lorqu. - Foi « legulnti a mídia Dow Jones na Bolsa de Nova

Iorque, onttmt

f % i

AÇ6ES Abart. Mix. Min. Fach.

30 Indst.

20 Trapsp.

15 Serv. Públ.

65 Ações.

929,69

211,98

98,29

297,65

933,93

213,15

98,99

299,20

920,21

209,87

97,87

294,92

927,69

211,31

98,67

297,22

Airco 1n<"
Alcan Alum
Al lide Chem
Allis Chalmera
Alcoa
Am Airline»
Am Cynamid
Am Tel 1 Tel
Amf Inc
Anaconda
Asarco
Atl Richfield
Avco Corp

Bendix Corp
Ben cp
Bethlehem Steel
Boeing
Bolse Cascade
Borg Warner
Breniff
Brunswick
Burroughs Corp

Campbell Soup
Cenadián
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chese Manhat Bk
Chessla System
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colgate Palm
Columbia Pict
Communicationi Sateilílt
Cons Edison
Continental Oil
Control Dat»
Corning Cias»
CPC Intl
Crown Zellerbach

Dow Cremical
Dresser Ind
Dupont

Eastern Air
Eastman Kodak
El Paio Company
Esmark
Exxon

Falrchild
Firestone
Ford Motor

Gèn Dynamics
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
GTE
Gen Tire
Getty Oil
Goodrich
Goodyear
Gracew
Gt Atil & Pac
Gulf Oil
Gulf 4. Western

26
24 1/4
35 1/8
23 3/4

5/8
1/2

25 1/4
61 3/4
19
26
15 3/4
54 3/8
13 7/8

39 3/4
23 1/4
34 7/8
42 1/4
29 1/8
25

1/4
13 3/4
88 1/8

33 5/8
16 1/4
53 3/4
53 1/7
45
26 1/2
36
17 7/8
28 5/8
76 7/8
25 1/2

3/8
27 3/4
18 3/4
34 1/4
21. 3/4
63 3/8
42
44 1/4

39
38
126 7/8

1/4
84 3/4
13 1/2
31 1/8
48 1/2

38 1/2
22 1/8
55

49
50 7/8
29 7/8
67 1/2
29 1/2
23 5/8
182 7/8.
23 3/4
21 7/8
26 1/2
11
25 5/8
16 1/8

*)At 1 .'A

Int Paper
Int Tel & Tel

Johnson & Johnson

Kaiser Alumin
Kennecott Cop

liggett & Myers
Litton Indust
Lockhead Airc
ITV Corp

Manufact Hanover
Medonell Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nat Distillers
NCR Corp
N L Indust
Northwest Airlines

Occidental Pet
Olin Corp
Owent Illinois

Pacific Gas 8. El
Pan Am World Air
Penn Central
Pepsico Inc
Pfizer Chás
Philip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter & Gamble

RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet

Safeway Strs
Scott Paper
Sears Poebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
Std Oil Calif
Std Oil Indiam
Stonw
Studew

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Tram Wcrld Air
Twent Cent Fox

Union Carbide
Uniroyal
United Branda
US Industries
US Steel

West Union Corp
Weslh Elect
VVoolworth

65
30 1/8

80 5/8

Taxas de câmbio

A Gerência de Operações de Cambio do
Banco Central (Gecam) afixou, ontem, a cota.
ção da moeda americana. O dólar foi nego-
ciado a Cr$ 11,760 para compra e Cr$ 11,830
para venda. Nas operações com bancos sua
cotação foi de Cr$ 11,777 para repasse e
Cr$ 11,819 para cobertura. O sistema banca-
rio no Brasil tem afixado as taxas das de-
mais moedas no momento da operação. As
taxas médias tomam por base as cotações de
fechamento no mercado de Nova Iorque.

29
25 1/2

32 7/8
11 1/4
8
10 7/8

33
54 1/2
69 1/4
55 3/4
79 1/8

45 1/8
21 7/8
32 3/8
17 5/8
26 1/2

17 3/4
36 1/4
52 1/8

23
3/4

51
76 1/2
26 1/4
59 1/8
55 7/8
35 1/2
90 1/2

24 1/8
63 7/8
34 1/2
28 1/4
45 1/2

43 5/8
16 1/8
66 1/2
75 1/2
17 7/8
75 1/4
43 1/4
33 3/4
52 5/8
54 5/8
37 1/4

60 5/8
32

25 1/2
97 1/4
24 5/8
10 3/4

1/8

56
7/3
7/B
1/4

46 1/8

Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Inglaterra
90 dias fut.
Canadá
Colômbia
França
Holanda
Hong-Kong
Israel
Itália
Japão
México
Noruega
Portugal
Espanha
Suécia
Suiça
Venezuela
Alemanha Oc.

Ontem

0,004100
1,2335
0 0590
0,027100
1,6325
1,5915
1,0215
0,0300
0,2012
0,3963
02090
0,1200
0,001160
0,003400
0,0425
0,1898
0,0325
0,0148
0.7370
0,4103
0.2332
0,4150

Cr?

0,0485
14,5923
0,7039
3,2059

19,3125
18,8274
12,0843
0,3549
2,3802
4,6882
2,4725
1,4196
0,6189
0,0402
0,5028
2,2453
0,3845
1,7508
2,8037
4,8538
2,7588
4,9095

4a.-feíra

0,004100 
'

1,2350
0,0590
0,02700
1,6325
1,5930
0,0270
0,0300
0,2010
0,3960
0,2095
0.1210
0,00160
0,003400
0,0500
0,1895
0,0330
0,0149
0,2365
0,04105
0,2332
0,4150

_________ _____

'8 6
15 3/8 1

inTHarvester 27 1/8 Woolworth 23 1/4 --»
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Interbancário

O mercado interbancário de cambio pa*
ra contratos prontos apresentou-se pcocurado
ontem, registrando um ritmo normal de ne-
gócios. As taxas para telegramas e cheques
situaram-se entre Cr$ 11,805 e CrS 11,815.
O bancário futuro também esteve procura-
do, mas com reduzido volume de negócios,
realizados a Cr$ 11,830 mais 2,20% a 2,70%
ao mês para contratos com prazos entre 30
< 90 dias.

Eurodólar

A taxa interbancária de- cambio de Lon-
dres, no mercado do eurodólar, fechou, on-
teTn, para o período de seis meses em
25/8%. Em dólares, francos suíços e mar.
cos foi o seguinte o seu comportamento:

Dói are»

Francos suíços

mes
meses
meses
meses
ano

mes
meses
meses
mese*
ano

Marcos

mes
meses
meies
meies
ano

1/16
5/16
7/16
13/16
1/16

1/4
1/8

2 1/8
3/8
13/16

3/4
3/16
1/4
11/16

5

3/16
7/16
9/16
5/16
3/16

1/2
3/8
3/8
5/8
1/16

%
7/8
5/16
3/8
3/4
1/8

França apoia
recuperação
da Inglaterra

Bambouillet, Londres,
Frankfurt, Bruxelas e Nova Ior-
que — A França deverá apoiar
a iniciativa britânica de conse-
guir ajuda financeira interna-
cional e de aliviar as pressões
contra a lib.ra esterlina. A de-
cisões foi anunciada ontem pe-
Io Presidente Giscard d^staing,
após reunião com o Primeiro-
Ministro inglês James Calla-
ghan, acrescentando que os de-
legados franceses no FMI exa-
minarão o probema com espíri-
to de compreensão e racionali-
dade.

Devido à solidariedade de-
monstrada por vários paises, a
libra esterlina voltou a se re-
cuperar na última semana em
relação ao dólar, fechando on-
tem a 1,6260 (1,6240 na véspe-
ra), devido as duas últimas in-
tervenções do Banco da Ingla-
terra. O dólar esteve em alta
em relação à maioria das moe-
das européias, caindo apenas
em relação à libra e à lira.
Frente ao marco, a libra foi ne-
gociada a 3,926 marcos, contra
os 3,924 marcos do dia anterior.

Na Bolsa de Valores de
Londres, os preços das ações
apresentaram acentuada melho-
ria de tendência, apesar da di-
vulgação de cifras sobre o co-
mércio e a inflação na Inglater-
ra, revelando um novo aumento
no Índice anual até outubro úl-
timo. Os operadores disseram
que a maior procura foi provo-
cada pelas de-?larações otimis-
tas do Secretário do Tesouro
dos Estados Unidos e do pre-
sidente da Reserva Federal so-
bre a economia britânica. Em
conseqüência, o índice de valo-
res industriais do Financial Ti-
mes subiu 9,5 pontos e fechou
em 308,9 pontos.

Já em Nova Iorque, a Bolsa
de Valores inverteu a tendên-
cia de alta iniciada durante a
semana. Os operadores atribui-
ram a baixa ao prolongamento
da crise econômica nos EUA,
com limitada produção da in-
dústria e reduzidas vendas do
setor automobilístico. O índice
industrial Dow Jones declinou
3,74 pontos, fixando-se em ....
927,69 pontos.
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f Falecimentos
Rio de Janeiro

João Bruno Alípio lobo, 68,
na Clínica São Carlos. Carioca,
médico, morava em Botafogo.
Deixa viúva Maria de Lourdes
Silveira Bruno lobo e a filha
Ana Maria Lobo Tibau Figuei-
redo, além de uma neta.

Odilon d* Sou» Almeida,
67, na Casa de Saúde do Ga-
binai. Carioca, comerciante,
morava no Encantado. Deixa
viúva Maria Santos Almeida e

os filhos Sueli, Sônia, Concei-

ção, Paulo t Odinéia, além de

três netos.
Nixia Soares Barbalho, 52,

no Hospital do INPS, em Ipa-

nema. Carioca, técnica em ad-
ministração, morava nas Laran-

ieiras. Deixa viúvo Dialma Jo-

sé Barbalho e as filhas Regina
Barbalho Drummond e Llgia

Soares Barbalho, além de uma
neta.

Sílvio Duarte, 53, na Clínica
Dr. Aloan. Carioca, era . co-
mcrciante. Solteiro, morava em
Botafogo.

Eurídice Castilho da Sousa,
87, em sua residência, em Bo-
tafogo. Carioca, viúva de Cí-
cero Ribeiro de Sousa, deixa o
filho Milton Antônio Aguiar.

Valéria Barbosa da Silva, 82,
em sua residência em Osvaldo
Cruz. Carioca, era solteira.

Fernando Agostinho Ferreira,
63, em sua residência, em No-
va Iguaçu. Carioca, funcionário

público aposentado, era viúvo
de Márcia de Alencar Ferreira.

Dorval Rodrigues, 50, em
sua residência, na Penha. Ca-
rioca, comerciário, era solteiro.

Fátima Pereira Freire, 39, em
sua residência, na Tijuca. Ca-
rioca, era solteira.

Estados
Oscar Ávila da Cunha, 74, no

Hospital da Brigada Militar, em

Porto Alegre. Gaúcho de Dom
Pedrito, era Coronel aposenta-
do da Brigada Militar. Deixa
viúva Ester Barbosa da Cunha
e os filhos,Oraci, Olívio, Osca-
rina, José do Patrocínio, Odi,
Rosa e Maria da Glória, além
de 18 netos e seis bisnetos.

José Sady Zago, 62, em sua
residência, em Porto Alegre.
Gaúcho de Santa Maria, era
funcionário público federal apo-

sentado. Deixa viúva Diva Fer-
reira Zago e os filhos Déclo e
Maria. -

Paulo Pires da Silveira, 56,
no Hospital Ernesto Dorneles,
em Porto Alegre. Gaúcho da
Capital, era funcionário pública
federal aposentado. Deixa viú-
va Eda Macedo da Silveira e os

filhos Eneida e Paulo Fernando,
além de quatro netos.

Francisco Pianeziol», 71, em
sua residência, em Porto Ale-

gre. Gaúcho da Capital, funcio-
nário aposentado, era solteiro.

José Pedrosa de Melo, 38, no
Hospital Barão de lucena, no
Recife. Pernambucano de Car.

pina, era comerciante. Deixa
viúva e quatro filhos.

Josefa Alves da Silva, 62, no'
Bairro Casa Amarela, no Recife.
Pernambucana, viúva de José
Alves da Silva, deixa os filhos
Nelson, Paulo, Paula e Manuel.

Maria da Conceição Pimentel
Taucci, 66, na Santa Casa de
Juiz de Fora. Deixa os filhos
Evandro, Flávio, Teresinha, Cláu-
dio, Sílvio e- Pedro Paulo, cor-
respondente do JORNAL DO
BRASIL em Cuiabá.

Temporal
prejudica
o trânsito

Transito engarrafado em
vários pontos da Cidade e
falta de luz em alguns, bair-
ros foi o resultado do tem-
poral que caiu ontem à noi-
te, no Rio, mas que não
chegou a prejudicar o mo-
vimento dos aeroportos nem
o tráfego na Ponte Rio—

-Niterói. Os bombeiros não
foram solicitados e a Coor-
denação Estadual de Defe-
sa Civil (Cedec) informou
não ter recebido chamado.

O temporal, que começou
às 21h, causou transtornos
em vários trechos ao longo
da Avenida Brasil, em vir-
tude do acúmulo de água
na pista. O tráfego esteve
bastante moroso também
nos Túneis Rebouças, San-
ta Bárbara e Dois Irmãos.
Em Copacabana e na orla
da Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, houve grande engar-
rafamento.

EM PETRÓPOLIS

O temporal também cau-
sou sérios problemas em
Petrópplis, principalmente
no Centro da Cidade: o rio
Qultandinha transbordou
na altura da Rua Coronel
Veiga, chegando a arrastar
alguns carros, mas sem
causar vitimas. O bairro
mais prejudicado foi o de
Castelanea, onde ,o transi-
to ficou tumultuado em
virtude do desvio dos vei-
culos que, com o fecha-
mento da Estrada do Con-
torno, eram obrigados a
desviar por aquele local,
com destino ao Centro.
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Adélia Ávila Meneses e Celestino Henriques
Pereira foram levados para a Escola Naval

ônibus bate CFE aprova Bmdmde
em carro e
mata casal

, Num cruzamento do Jar-
dim Sulacap, em Realengo,
um ônibus frescão colheu
ontem o Volkswagen RJ
WM-6778, cujos ocupantes,
Samuel de Aguiar Maga-
lhães, fuzileiro-naval de 23
anos, e sua namorada Vera
Lúcia Gomes da Silva, estu-
dante de 17, morreram no
Hospital Cai-los Chagas.

O acidente ocorreu d e
madrugada, na esquina da
Avenida Alberico Diniz com
a Rua Pacifico Pereira. O
motorista do frescão RJ
XN-0041, linha Campo dos
Afonsos-Castelo, Geosil de
Almeida, de 30 anos, foi au-
tuado na 33a. DP.

curso em música vao
Nova Iguaçu $ .^

RrnsíTia. — O Conselho »Brasília — O Conselho
Federal de Educação reco-
nheceu ontem, por unani-
midade de votos, o Curso de
Administração da Faculda-
de de Ciências Econômicas,
Contábeis e Ádmlinistrati-
vas de Nova Iguaçu, com
100 vagas anuais. Foram
mantidas autorizadas ou-
trás 100 vagas para o Curso
de Ciências Contábeis.

O CFE renovou, pelo pra-
zo de cinco anos, o creden-
ciamènto'do Curso de Pós-
Graduação em Ciências Bio-
lógicas (área de Concentra-
ção em Biofísica) da Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro, ministrado pelo
Instituto de Biofísica, ní-
veis de mestrado e doutora-
do.

AVISOS RELIGIOSOS

JOSÉ GAMA GUIMARÃES
(MISSA DE 71 DfA)

+ 

Anóca Pitta Guimarães, Fernando Milton
Guimarães, esposa, filhos, noras e netos,
sensibilizados agradecem as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do faleci-

mento de seu querido esposo, pai, sogro, avô e bi-
savô JOSÉ, e convidam para a missa de 7° dia que
será celebrada na Igreja de São João Batista da La-
goa, Rua Voluntários da Pátria 287, às 9 horas do
dia 15.

JUDITH CAMPEBELL MARIGA
(MISSA DE SÉTIMO DIA)

+ 

Sua família convida amigos e parentes para
missa que fará realizar às lOh do dia 16
(Terça-Feira) na Igreja de N. S. da Con-
ceição e Boa Morte à Rua do Rosário,

esquina da Av. Rio Branco. (P

Um programa de prote-
ção às bandas de música do
interior, que "não podem
ser ignoradas no movimen-
to musical brasileiro", foi
anunciado pelo diretor do
recém-criado Instituto Na-
cional de Música, Marlos
Nobre, em cujos planos es-
tá a reedição da Revista
Brasileira, de. Música, que
marcou época há mais ou
menos 15 anos, e a publica-
ção de livros esgotados e
novos, que ajudem os pes-
quisadores de música po-
pular. ¦£ ,

Falando no n Encontro
Nacional de Música Popu-
lar Brasileira, que encerra
hoje, Marlos Nobre ressal-
tou que "por falta de par-
tituras de música brasilei-
ra, as bandas do interior
passam a tocar música es-
trangeira e as editoras afir-
mam que não há mercado
para as nossas partituras".
Anunciou, ainda, o estímu-
Io às orquestras infante-
juvenis, através do Projeto
Espiral.

Ontem, um dos oradores
foi o compositor e msicólo-
go Waldemar Henrique, que
destacou "a necessidade de
uma política musical lúcida
em sua orientação e vigoro-
sa em seus atos para regis-
trair, defender, expandir e
recriar uma herança musi-
cal das mais belas e ricas
da América Latina".

i
NATAN MUSZYNSKI

(DESCOBERTA DA MATZEIVA)

•Esposa e família convidam parentes e amigos para
a cerimônia de -descoberta da matzeiva a realizar-se
no próximo domingo, dia 14 de novembro, às 10
horas, no cemitério Israelita do Caju.

.,<<..

Jato cai no mar ao descer
no Santos Dumont, flutua
e nove pessoas são salvas

Durante o temporal de ontem à noite, um avião
a jato Cessna Citation, PT-KIU, com dois tripulan-
tes e sete passageiros, caiu ao mar, depois de descer
no Aeroporto Santos Dumont, nas proximidades da
Escola 'Naval. O aparelho flutuou por 30 minutos —
tempo suficiente para que todos pudessem ser salvos.

O bimotor da empresa Jaraguá saiu. de São
Paulo às 20h20m.- Funcionários do aeroporto dis-
seram que o avião tocou a pista na metade, mas o
espaço foi insuficiente para completar a aterrissa-
gem.À exceção de um gerente da empresa proprie-
tária do avião, em coma no Hospital Sousa Aguiar,
os demais apenas mostravam-se nervosos.
DESESPERO

O salvamento foi feito por
mais de 100 aspirantes e
marinheiros da Escola Na-
vai, que mobilizou dois es-
caleres e um iate da classe
Oceano, além de dois ôni-
bus e uma ambulância, tão
logo o fuzileiro naval Djal-
ma avisou da guarita, por
telefone, que o avião caíra.

Estão internados no Sou-
za Aguiar: Júlio César Bue-
no, 28 anos, gerente, no Rio,
da Empresa Jaraguá de Tá-
xis Aéreos; Paulo Roberto
Ferreira Coimbra, 35 anos,
paulista; Paulo Roberto da
Silva, 25 anos, operador da
Transbrasil, que vinha de
São Paulo para votar em
Niterói (em observação).

Na enfermaria da Esco-
Ia Naval foram socorridos
também Celestino Henrl-
qües Pereira, 54 anos, fa-
zendeiro de Ponta Porã
(MT), que vinha ver uma
filha em Niterói, e as fun-
cionárias do INPS Vanda
Morgado Moreira e Adélia
Ávila de Menezes, a primei-
ra assessora de recursos
humanos e a outra coorde-
nadora de seleção e treina-
mento. Ambas vinham de
um congresso em São Paulo.

DETALHES

O avião ultrapassou a pis-
ta 2 do Santos Dumont, cru-
zou a rua de acesso à Esco-
ia Naval, atravessou um
aterro de oito metros, em-
bicou na água e ficou flu-
tuando a 100 metros das pe-
dras.

Depoimentos dos sobrevi-
ventes contam que o único
diálogo inteligível entre os
passageiros e tripulantes
ocorreu na asa do avião,
onde todos ' se refugiaram,

MIGUEL SENDER
(DESCOBERTA DA MATZEIVA)

Esposa, filhos, genros, noras, netos e bisnetos, partici-

pam a Descoberta da Matzeiva do inesquecível MIGUEL

SENDER, que se fará domingo, dia 14 de novembro, às 10:00

horas, no Cemitério (velho) de Vila Rosali.

$

e D Vanda, funcionária do
INPS, perguntou ao piloto,
comandante Aguiar, se não
tinha uma sirene para cha-
mar a atenção dos bombei-
ros, que estavam na beira,
da água ¦ mas não se arris-
caram a entrar. O coman-
dante Aguiar respondeu que
não podia ligar a bateria.
Quando todos foram socor-
ridos, um dos tripulantes
passou sem camisa pelo
aeroporto Santos Dumont
e fugiu. Os funcionários da
Jaraguá ao saberem do aci-
dente fecharam o escritório
e foram embora.

Os socorros da Escola Na-
vai foram determinados pe-
Io Capitão-Tenente Paulo
Marcos Coutinho Sobral e
pelo P.-Tenente Léo Grins-
tein, de serviço na hora do
acidente. As funcionárias
do INPS contaram na en-
fermaria da Escola Naval
que vinham pela ponte aé-
rea para o Rio, mas foram
convidadas — e aceitaram
— para ocupar dois luga-
res vagos no avião.

O tratorista Raimundo do
Nascimento, solteiro, 28
anos, que aguardava o apa-
reino na pista — ele esta-
va no horário certo, 21h
15m— também se jogou
na água junto com os as-
pirantes da Escola Naval,
ajudando a salvar os pas-
sageiros e tripulantes.

ACIDENTE EM MINAS

Belo Horizonte — Três
pessoas morreram ontem à
tarde quando um avião mo-
nomotor, Arrow, perten-
cento à empresa de enge-
nharia Pechint, caiu nos
arredores de Ponte Nova,
seis .minutos após decolar
de um campo de pouso exis-
tente no acampamento da
firma, que constrói minero-
dutos.

Os mortos são o piloto
James Wilson Fadler, o
mecânico José Vasconcelos
Barreto e o engenheiro
Carlos Alberto Frenchim,
cujos corpos ficaram carbo-
nizados. Policiais de Ponte
Nova retiraram as vitimas
presas entre as ferragens.

O avião prefixo PT-DCD
fora alugado pela Pechint
para levar seus técnicos on-
de estão sendo construídos
minerodutos para uma mi-
neração, no município de
Ponte Nova. Terminados os
trabalhos, eles embarcaram
no aparelho, de volta para
esta Capital, onde fica a
sede da empresa.

Execução de
Gilmore tem
voluntários

Nova Iorque — Mais de 30
voluntários pediram para
tomar parte no pelotão de
fuzilamento de Gary Gilmo-
re, que na prisão de Utah
manifestou seu desgosto
porque o Governador do Es-
tado adiou a execução para
depois de amanhã.

O Governador Calvin
Rampton disse que o Conse-
lho Penitenciário do.Estado
se reunirá na quarta-feira
para examinar o caso de
Gilmore, que foi condena-
do à morte por ter assassl-
nado um hoteleiro.

O Conselho tem três ai-
texnativas: fixar nova data
para o ¦fuzilamento, adiá-lo
mais uma vez ou comutar
a pena para prisão perpé-
tua.

Giâmore, aos 35 anos, paa-
sou 18 na penitenciária e
afirma que prefere ser fuzl-
lado a passar o resto de sua
vida "vegetando na cadeia."
O prisioneiro deu a seu ad-
vogado uma declaração pa-
ra ser divulgada, em que
diz: "O adiamento de mi-
nha e x e c uç ã o representa
para mim um castigo cruel,
desusado e desumano que
somente prolonga a agonia
da espera da minha família
e de meus amigos. O Gover-
nador está sendo pressiona-
do por grupos interessados
unicamente em publicida-
de."

Se houver mesmo o fuzi-
lamento, cada um dos cinco' 
componentes do pelotão co-
brará 175 dólares.

Assalto na
Saúde rende
Cr$200 mil

Em 25 minutos, cinco ho-
mens armados assaltaram a
firma Carneiro Monteiro
Engenharia Ltda., na Rua
do Livramento. 125, na Saú-
de, fugindo com Or$ 200 mil
do cofre depois de arreben-
tarem todos os fios telef ôni-»
cos e trancarem numa sala
mais de 20 funcionários.

Os assaltantes chegaram
à firma às 8h, meia hora
antes do Início do expedien-
te. Enquanto três deles
trancavam na seção de
compras os funcionários, os
demais revistavam os qua-
tro andares do prédio.
Ameaçado de morte, o auxl-
liar de serviços gerais Ca-
putto Rafaelli entregou a
chave do cofre onde estava
o dinheiro.

Presos iam
fugir no dia
das eleições

Teresina — Quatro poli-
ciais cujos nomes não fo-
ram revelados estão envol-
vidos num plano que deve-
ria possibilitar a fuga de
cinco perigosos detentos da
Penitenciária Estadual de
Teresina. A fuga estava pre-
vista para segunda-feira,
dia das eleições, quando as
atenções estariam voltadas
para o pleito.

O Tenente Ademar Bas-
tos, diretor da Penitencia-
ria, foi quem descobriu o
plano de evasão. Desconfiou
que a mulher de um dos
presos conduzia armas e
munições durante uma das
visitas. Ela acabou por con-
fessar e revelou também o
nome dos policiais. Um in-
quérito já foi instaurado e,
a partir de agora, ninguém
entra no.presídio sem antes
ser submetido à revista. Ho-
je serão ouvidos os presos,
entre eles o pistoleiro Libe-
rato Bezerra, que pretendia
fugir para o Maranhão. De-
tentos, com liberdade con-
dicional, também estão en-
volvidos no plano.

Padeiro amputa braço que
foi mal engessado no
Hospital Sousa Aguiar

José Barbosa dos Santos, padeiro, 20 anos, que-
brou o braço esquerdo jogando pelada, no dia 24 de
outubro. Foi levado ao Hospital Carlos Chagas, o
braço engessado. Três dias depois, foi obrigado a
amputar o braço no Hospital Sousa Aguiar. O bole-
tim de emergência do Carlos Chagas informou que
ele teve falta de irrigação sangüínea por hema-
toma.

José está internado na Casa de Saúde Nossa
Senhora das Graças. Ele conta que o médico que
engessou seu braço, no dia 24, deu-lhe alguns anal-
gésicos e mandou-o para casa. Às 3h do dia 25, sen-
tindo muita dor, voltou ao Carlos Chagas. Deram-
lhe mais analgésicos. À tarde, passado o efeito do
remédio, sentiu dores violentas. Foi de novo ao hos-
pitai.
OPERAÇÃO

Conta José que, mais uma
vez, deram-lhe analgésico e
alta, embora o braço san-
grasse, e o sangue molhasse
o gêsso. Às 2h do dia 26,
sentindo dor ^lancinante,
amigos levaram-no de volta
ao Carlos Chagas. Lá ficou
em observação até às 12h,
fazendo exercícios de circu-
lação com o braço.

Foi então encaminhado
ao • Hospital Sousa Aguiar,
com boletim de emergência,
para ser operado. O braço
havia gangrenado em con-
seqüência de "compressão

por hematoma." José está
tranqüilo, mas sua família
pretende contratar advoga-
do para acionar o Hospital
Carlos Chagas.

Espanhola fugitiva de Cuba
é condenada em Miami pela
quinta vez por prostituição

Miami — Angelina H. Letturcheres de Goya,
mais conhecida como Natasha, foi condenada pela
quinta vez, ao admitir que mantém uma casa sus-
peita e explora a prostituição. Natasha tem 75 anos,
sofre do estômago e de catarata, mas isso não im-
pediu a penalidade, ao ser detida pela sétima vez.

Nascida em 1901, em Granada, Espanha, Na-
tasha ingressou nos Estados Unidos, em 1959, che-
gando a Miami como refugiada do regime de Cuba.
Na Flórida, sempre manteve casas suspeitas em
ruas tranqüilas ou bairros elegantes. Na frente de
sua casa, um letreiro indicava sua profissão legal:
Professora de Estética. Muitos dos seus clientes da
Flórida eram freqüentadores de suas casas de to-
lerancia em Havana, durante o apogeu do jogo e
do prazer no Caribe.
COLÔMBIA

A revista Criminalidad,
da Policia Nacional, revelou
que existem, na Colômbia,
cerca de 150 mil mulheres
que se dedicam à prostl-
tuição, com uma renda
anual de mais de 900 mi-
lhões de pesos (cerca de
Cr$275 milhões). O estudo
assinala que a renda mini-
ma mensal de> cada prosti-
tuta é de 500 pesos (Cr$ 1
mil 635) e que o total de

mulheres dedicadas à prós-
tituição diminuiu em 1975,

As estatísticas mostram
que o número de prostitu-
tas não é grande em re-
lação ao total da população
de 24 milhões de habitan-
tes. "

A prostituição na Colora-
bia não é crime, mas as
mulheres são obrigadas ! a
observar normas sanitárias
e casas só têm autorização
para funcionar em horários
fixados por órgãos munici-
pais. ¦ \

Festival apresenta 410
filmes sobre a publicidade.
que se faz hoje no Brasil-

A Bela Adormecida é beijada pelo principie,
acorda, sorri com todos os dentes à mostra e anu|i-
cia um determinado dentifrício. Depois de berraria
noite inteira, o bebê chorão fica calmo: agora ele
usa fralda impermeável. Cantando, um grupo de
jovens assegura que "liberdade é uma calça velha,
azul e desbotada".

Estes são alguns dos 410 filmes apresentadps
ontem no II Festival Brasileiro do Filme PubUcitá-
rio, no Rio Othon Palace Hotel, patrocinado pela
Associação Brasileira de Propaganda. Hoje à noije,
haverá um debate sobre O Comercial Brasileiro', e
amanhã seráò exibidos os primeiros colocados e en-
tregues os troféus e diplomas Lâmpada de Ouro.,

Mandado de
jornal não
é julgado

Brasília — O mandado de
segurança requerido pelo
semanário Movimento, con-
tra a apreensão de sua edi-
ção dedicada ao livro Meu
Depoimento Sobre o Esqua-
drão da Morte, do. Procura-
dor Hélio Bicudo, ainda não
foi julgado pelo Tribunal
Federal de Recursos porque
algumas informações ainda
estão sendo processadas,
confirmou ontem o Depar-
tamento de Policia Federal.

Segundo fontes do DPF,
as informações foram soli-
citadas pelo Ministro Már-
cio Ribeiro, do TFR. O pe-
dido chegou no dia 9, atra-
vés do Ministério da Justi-
ça que, por sua vez, tem
prazo até o dia 19 para en-
caminhá-lo ao Judiciário.

Como o interesse pelas in-
formações partiu do próprio
Ministro Armando Falcão, o
DPF deixou de prestar es-
clarecimentos sobre o teor
das providências a serem
encaminhadas ao TFR.

OPINIÕES

Cerca de 300 representan-
tes de várias agencias de
publicidade e produtoras de
filmes do pais comparece-
ram ontem ao Rio Othon
para ver o que se está fa-
zendo no campo do filme
publicitário. Para muitos, os
filmes tiveram um ótimo ni-
vel, "mostrando que a pu-
blicidade brasileira tem am-
pias condições de se igua-
lar à norte-americana e eu-
ropéia, tanto em termos
técnicos como criativos".

Houve, entretanto, quem
criticasse. O Sr José Carlos
Pereira da Silva, da Persin
Perin Produções, achou que
o Festival é uma prova de
que a publicidade nacional
anda sem idéias, "batendo
sempre nas mesmas teclas".

Lembrou "a atual febre de
comerciais com crianças
que, por melhores que se-
jam, já estão saturando o
consumidor". Disse ainda
que mesmo os filmes mais
originais do Festival são fa-
lhos, pois não vendem 0
produto com eficiência.

A falta de originalidade
do filme publicitário brasi-
leiro também foi comenta-
da por Laerte Martins, da
Martins Andrade Propagan-
da, uma agência de Porto
Alegre. Em sua opinião, a
publicidade brasileira não
conseguiu ainda se desven-
cilhar de sua matriz, os Es-
tados Unidos. "Dificilmente
encontramos um comercial
onde as pessoas sejam tipos

realmente brasileiros. No
caso das donas-de-casa, por
exemplo, são sempre mu-
lheres ascéticas, louras, en-
fim, pouco brasileiras". ^

Esta tendência de copiar
o que vem de fora chega ;às
vezes ao exagero. De acordo
com vários profissionais
presentes, o atual anúncio
d» televisão do cigarro Con-
tinental, em que um rapaz
volta à sua cidade, encoa-
tra os pais, amigos e namo-
rada, com Roberto Carlos
cantando ao fundo Eu Vol-
tei, é uma copia completa
de um outro filme, italiano,
da bebida Cinzano. I

§
PRÊMIOS *

Divididos em 21 categorks
— de acordo com o tipo "de

produto anunciado — os fil-
mes concorrentes foram
apresentados ontem. Hoje,
serão exibidos os filmes se-
lecionados para concorrer
aos prêmios. Segundo o pré-
sidente da ABP, Sr Ayitón
de Figueiredo, os filmes è"s-
colhidos serão dublados em
inglês para participarem ae
festivais internacionais em
igualdade de condições, j

Além dos prêmios tradl-
cionais, para os melhorfes
filmes de televisão e de ei-
nema e para a melhpr
agência e produtora, serão
outorgados prêmios especiais
para a melhor direção, me-
lhor fotografia, melhor
montagem, melhor trilha
sonora e melhor ator.
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O jornal dos esportes

ãue 
vem dentro

o Jornal do Brasil.
Toda segunda-feira, ojornál do Brasilganha"o único suplemento dedicado .'
exclusivamente a esportes de toda a
imprensa carioca. E ler e ficar por dentro.
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Daily Double e Cash ' as
forças do melhor páreo

A clássica Daily Dou-
ble, uma filha de Hiber-
ninan Blues em Burles-
que, defensora das cores
de Roger Guedon, e o
veloz. Cash, por Sabinus
em Joana, podem ser
considerados os mais
sérios candidatos à mi-
lha do Hârtdicap Extra-
ordinário da tarde hoje.
Como terceiro nome, o
velho, resistente e clás-
sico Odyr, Jour et Nuit
III em First Class, cria-
ção e propriedade do

Haras São José e Expe-
dictus. Além deste Han-
dicap, dois páreos, paraanimais da nova gera-
ção.merecem destaque.
O sexto tem como'no-
mes principais á estre-
ante do Haras Santa
Ana do-RioGrande, Òh
Melpomone, Hereditas,
do Haras Santa Maria
de Araras', e Katiusha,
uma filha de Ipu em
Adatis, criação e pro-
Íiriedade 

'do Haras San-
a Anita S.A. O outro é

uma prova especial de
leilão e Dadeira, uma
defensora do Stud Eu-
mar criada nos Haras
Pinheiros -Altos. Ancas-
ta, montaria de Jorge
Pinto; e Zornara, uma
gaúcha da' Coudelaria
Pelòtense e treinada pe-
Io veterano mestre Levy
Ferreira, devem ser co-
locados como as concor-
rentes, que conseguem
reunir maiores , possibi-
lidades de vitória.

Páreo a páreo

PWMIIKO PAREÔ - AS IJH30M - I 100 MITIIOI - RECORDE - ORAMA - CAROATA - l*1S"3/3

1-1 Dlandrla, W. Gonçalves- 54
2 Jacelra, P. Teixeira . 54

2-3 Dubla H. Cunha . . 50
4 Parmella, G. TomI ... 54

. 3-5 Set-Bail, G. F. Almeida 58
6 Qualily II, J. Escobar . 55

4-7 Allegrezza, J. Queiroz 58
8 Picanha, J. Mandei ... 58

I 29 ( 7) Bellére e Irenl
I 49 ( 6) Mapu Curu e Guapa
I 49 (12) Elisa e Ana Amada .

I 6? (10) Calamiur e Sobidor • •
4? ( 7) Bellére e Diandrla
49 (10) Hendaye a La Irenita

II? (11) Griielda di Taco e Honey
69 ( 8) Bangiv» e Helena ' -

1400.
1 300
1000.
1 400
1 400
1 000
1 400
1000

AM
AP
NP
AP
AM
NP
Gl
AP

1*30**3
1*24"
l'03'-*4
1'32"1
1'30"3
T03"l
1'24"3
1'04"2

R. Morgado
R. A. Barbosa
A. P. Silva
H. Souza /
M. Mendes
W. Penelas
L. Ferreira
L, Acuna

SEGUNDO PARIO - AS 14 HORAS - 1 400 METROS - RECORDE - AREIA - URGE —. 1*24**4/»:

1-1 Mecorí, J. Machado : 57
2-2 Bellére, J. Pedro ... 58

Astrapi, G. Tozzl ... 58
3-4 Palxa, J. Pinto .... 58

5 Aruá, J. Mendes .'.'.-. '56
4-6 América, F. Esteves ... 57•7 Selembrina, A. Sousa . .4 55

49 (10) Bbnüa • Noiiri 1 300 NP
19(7) Diandria e Irenl I 400 

' AM
79 í 8) Comediante e Pane 1000 NU
49 ( 8) Comediante e Pane - 1 000 NU
4? (13) Paradise e Lord Pintado 1 300 NP
59 ( 8) Padlna • Gelva 1 100 NP
39 ( 8) Kessalia • Gelva 1 300 AP

1'22" G. Feü6
1'30"3 J. A. Limeira
l'02"3 S. Morales
1'02"3 L. Coelho '
1'22"2 O. M: Fernandes
1'09"2 B. Ribeiro
1'22"2 H. Souza

TERCEIRO PAREÔ -.AS 14H30M - I 300 METROS - RECORDE - AREIA - VARD - l'18"3/S

1-1 Assombroso, J. Mandes 55 19 (12) Delicado • Four Acei 1 300 NP 1*21" ;
» 2 Sweet Bar, J. Pinto . 55 59 ( 7) Orlo • Assombroso 1 300 NP 1'21"32-3 Escondido, F.-Lemos . 54 ¦ 119 (12) Tigran e Yambwberlk 2 200 AP 2'22"4 Agapanto, G. Oliveira . 51 . 39 ( 5) Orlo • Hlt Ali 1 000 AP l'01"l3-5 Delicado, J. Escobar . 52 39 (13) Estuante e Please 1 300 NM 1'22"2

Jstuante, G. F. Almeida 53 19 (13 Please • Delicado 1 300 NM 1'22"2A~i ?,?rif;',. Jí"'z G"ci* 5* 29 ( 4) O. Azul • 1. Vago (CP) 1 600 AP 1'04" IHlt Ai, E; Ferreire . 58 79 (10) Cash • Orlo 1 300 NP 1'19"4Slmpulo, A. Sousa ... 56 89 ( 9) Trlgio • Porto Alegre 1 600 AP 1'40"4

A. Nahid
H. Tòblas
A. Orciuoü
N. Pt Gomes
W. P. Lavor
W. P. Lavor
P. P. Lavor
A. P. Silva
G. Morgado

QUARTO PAREÔ - AS 11 HORAS 1 «00 METROS - RECORDE - AREIA - 'ARINELM - l'37"2/3
(INICIO DO CONCURSO)

,-I *ní,,li8 E- ferrelr» . 54 59 (11) Tlcambre e Plutonium 1600 NL 1'42" A. Nahid
Á iX""!'.0' J- Es,«v«« • ¦ 56 119 (11) Ticambre e Plutonium 1600 NL 1'42" L. Acuna2-3 Besakni, A. Morales . 56 59 ( 7) Llgo-LIgo e Boryl 1 500 AP 1'34"4 R. Ribeiro '

4 Glaclí, J. Queiroz ... 49 109 (12) Norbell e Gerúndio 1 300 NL 1'24" J. D. Moreir*
3-5 Umbaé, D. V. Lima ... 57 Estreante Estreante S. d'Amore

6 Rlnch, H. Cunha .... 58 119 (12) Assombroso e Delicado 1300 NP V21" A. V. Neves
4-7 Prmce Nat, J. Pinto . 54 19 ( 8) Pireu e Glacie 1600 NP 1'43"1 R. Tripodi

8 Unesco, L. Caldeire . 54 3? ( 7) Embrulhado e Art Blues 1 200 NL H4"3 O. J. M. Dias
Galaico, A. Sousa ... 53 79 ( 8) Prlnc» Nat e Pireu 1 600 NP 1'43"1 O. J. M. Dias

QUINTO PAREÔ AS 13H30M 1 «00 METROS - RECORDE - GRAMA
(HÂNDICAP EXTRAORDINÁRIO)

INDAIAL-LUCCARNO - 1'33"4/3

1-1 Cash, J. Escobar ... 58 1? (LO) Orlo t Tarsk 1 300 NP 1'19"4 W. Penelas
» i 5n,ow Boo,' G- F- Alm«ide 54 4? ( 8) Odyr e Esteemery 2 000 GM 2'04" S. Morales2-3 Odyr, J. Pinto 56 19 ( 8) Esteemery e F. Indian 2 000 GM 2'04" E. Freitas

Porto Rico, A. Ferrelr» 57 19 ( 8) Augur e Mister Sun 1600 AP 1 '40" E. Freitas3-4 Daily Double, F. Pereira 56 29 ( 9) Pirovette e Qualidade 2 000 GP 2'07"4 G. Feito
5 Odásl, J. Queiroz . . 55 8? ( 8) Porto Rico e Augur .1600 AP 1M0" F. P. Lavor

4-6 Billy The Kld, F. Esteves 56 19 ( 9) Tobello e H. Treasure 1 600 GL 1'35"1 A. P. Silva" Tobello, E. Ferreira . 51 29 9 B. lhe Kid e H. Treasure 1600 GL 1'35"1 A. P. Silva
7 Pllcomayo, J. Machado 53 119 (14 Tigran • Medaillon 2 200 AM 2'22" N. Pires

SEXTO PAREÔ - AS 1« HORAS 1 100 METROS - RECORDE - AREIA - MARBELLA - 1'07"
(DUPLA EXATA)

1-1 Pamíba, A. Souse . . 56 ' 4? ( 8) Acerioab» e Ulita 1 300 NL VT24" I W. Aliano" Xirbosa, J. Esteves . 15 56 39 (10) Daluar e Miss Chanel - 1 000 NU 1'02"2 W. Aliano
TrouvaNIe, J. Pinto ... 10 56 Estreante Estreante F. P.'Lavor
Dava, J. Escobar ... 56 Estreante Estreante W. Penelas

2-4 Alikar, A. Garcia ... 14 56 49 (10) Daluar e Miss Chanel 1 000 NU 1'02"2 A. V. Neves
Ulita, H. Cunha .... 11 56 39 ( 9) Miss Doracaia e Jalapina 1 000 NP 1'03"3 R. A. Barbosa
Artilharia, J. Mendes . 16 56 6? (10) Daluar e Miss Chanel 1 000 NU T02"2 G. Fe!i6
Bela Ruiva, A. Morales 13 56 59 (10) Daluar e Miss Chanel 1 000 NU 1'02"2 S. Morales

3-8 Holepa, G. F. Almeld» . T. .56 49 ( 9) Miss Doracaia e Jalapina 1000 NP 1'03"3 J. A. Llmelre
Jalbera, J. Queiroz . .5 56 109 (12) Thessalonike e Blg Night 1 300 GL 1'22"2 J. A. Limeira

9 Oh Melmpomoné, A. Ferio 56 Estreante Estroanto M. Sales
10 Delphie, J. Machado . 56 Estreante Estreante R. Tripodi

4-11 Hereditas, E. Ferreira . 12 56 6? ( 9) Miss Doracaia e Jalapina 1000 NP 1'03"3 A. Nahid
12 Katiusha, F. Esteves . 56 49 (12) Thessalonik» e Big Night 1 300 GL 1'22"2 I A. Miranda
13 Ana Gata, F. Pereira . 56 59 ( 9) Miss Doracaia e. Jalapina 1000 NP 1'03"3 I L. Acuna
14 Kamakure, J. Malta . 56 69 ( 6) Elisie e Induzida 1 400 AP 1'30"3 ! R. Ribeiro

SfTIMO PAREÔ
DOMINÓ - l'2f"

AS 1ÍH30M - 1 SOO METROS - RECORDE GRAMA STICK POKER FOREIGNER E

1-1 Kni, W. Gonçalves ... 56 49 ( 9) Noiiri e Trlbord 1 400 AM , 1'31" R. Morgado . .
El Amigo, J. Pinto ... 11 56 3? ( 7) Atami e Hughelto 1 600 NL 1'43" E. Coutinho
Tribord, D. Guignoni . 12 57 29 ( 9) Noiiri e Cordel 1 400 AM 1'31" C. I. P. Nunes

2-4 Honey Bunch, J. Mendes 53 59 ( 6) Bloco e Zacalteco 1500 AP 1'34" W. Penelas
Balidar, J. Machado . . 52 39 ( 8) Festus e Fradinho 1 400 AP 1'30"3 A. Vieira
Cordel, F. Esteves ... 10 55 39 ( 9) Noiiri e Tribord ' 1 400 AM 1*31" S. Morales
Red Shank, J. F. Frag» . 58 69 (10) Rondeau e Boryl 1 600 AP 1'41"1 A. Morales

3-8 Céga-Réga, M. Andrade . 53 39 ( 9) Kessalia e Fast Blonde 1 400 GL 1'25" Z. D. Guedes" Kallostro, E. Eives ... 15. 55 139 (13) Doutor Paulo e Balidar 1300 GM 1'22"2 Z. D. Guedes
9 Passe, J. Escobar ... 57 49 (11) Estratégico e Tolurno 1 100 NP 1'08"1 O. Cardoso

10 Calinka R. Marques . . 54 19 ( 9) Susto a Porão de Ouro T 300 GL 1'19"2 J. C. Lima'4-11 Padu, G. F. Almeida . . 56 59 ( 9) Noiiri e Tribord 1 400 AM 1'31" F. P. Lavor" Cowl, J. Garcia .... 13 57 .79 (10) Rondeau • Boryl 1 600 AP 1*41**1 F. P. Lavor" Judoea, M. Carvalho . . 14 54 79 ( 9) Noiiri e Tribord 1 400 AM 1 '31" F. P. Lavor
12 Calamiur, D. V. lima . 55 69 ( 9) Noiiri e Tribord 1 400 AM 1*31" S. d'Amore

OITAVO PAREÔ - AS 17 HORAS - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - SWEET SPY - UNLESS E BONNE IDÉE - 1*00"

1-1 Ancaata, J. Pinto . ... 56 I 39 (11) Pitaní e Fan Araby 1200 AM 1*14" L. Coelho
2 Brasas' Bliss, J. Queiroz 56 I 79 (11) Jaberin* e Ancasta I 1000 .NP 1'03"3 A. Paim F9

2-3 Gal. Queen, M. Andrade 10 56 | Estreante (i Estreante W. Penelas
Tropic Song, J. Esteves 56 | Estreante | Estreante J. A. Limeira

Es Preciosa, W. Gonçalves 56 9? (11) Jacente e Pilani 1 000 AL 1'02"3 R. Morgado
3-6 Demarcatlon, F. Esteves 56 49 (11) Pitaní e Fam Araby 1 200 AM T14" S. d'Amore

Ecinawonder, J. Malta .11 56 Estreante Estreante J. L. Pedrosa
Hlla, F. Lemos .... 56 Estreante Estreante G. L. Ferreira

4-9 Dadeira, G. F. Almeida 56 Estreante Estreante S. Morales
10 Zornara, F. Pereira . 56 69 ( 8) Baroness e Tamasha 1 400 AM 1*31" L. Ferreira
11 Dame de Nult, J. Mendes 56 99 9 Miss Doracaia e Jalapina 1 000 NP 1'03"3 I E. C. Pereira

NONO PAREÔ - AS I7H30M - 1 000 METROS -RECORDE - AREIA - SWEET SPY - UNLESS E BONNE IDÉE - 1*00"

1-1 Simbel, F. Esteves . . .
2 L. Henriette, W. Gonçalves

2-3 Costa Sul, J. Pinto . ."Express Fleet, J. F. Fraga
3—4 Siete lunas, J. Escobar .

5 Xlmarra, E. Ferreira" . ." Delia J. Malta ....
4—6 Tethys, F. Carlos . . .

Disposta, D. Neto . . .
Alta, G. F. Almeida . .

55
56

10 56
56
56
56
55
57
56
56

49 (14) Ubbia e Diana Vernon
19 ( 6) Ind. Dame e Viúva Linda

13*? (14) Fuerteventura e Seashore
79 (10) L. Blackie e Con Trenzas
19 (13) Sea Mew Atangaré
19 (13) Bec Fin e Gravada

149 (14) Ubbla e Diana Vernon
Estreante

19 ( 8) Tarsina e Framita
129 (14) Ubbia • Diana Vernon

1 000
1 100
1 300
1 000
1 000
1 300
1 000

1 300
1 000

NP
NP
AL
AL
AP
GL
NP

1'02"2rio"i
1'21"1
1'02"2
1'02"3
V20"l
1*02**2'

Estreante
AL 1*22"
NP 1'02**2

R. Tripodi
M. B. Silva
R. Carrapito
R.' Carrípito
O. M. Fernandes,
E. P. -Couiinho
E. P. Coutinho
W. G. Oliveira
B. Fiqueiredo
B. Ribeiro

DfCIMO PAREÔ - AS 18 HORAS - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN
(DUPIA EXATA)

l'12"2/5

1-1 Olvidos, J. Machado . 9
Helar, R. Marques . .12
Vaspel, C. Abreu ... 5

2-4 Indopitel, A. Morales 2 ¦
Conrad, D. Neto ... 1
Benhadar, G, F. Almeida 6

3-7 Unasked, E. Ferreira . .11" Ukê. U. Meireles ... 10
8 Candy Boy, A. Ferreira 7

4—9 Indicateur, J. Pinto 13" Dependente, J. F. Fraga 3
10 Ekiqarbo, Juarez Garcia 8
11 Pad-Ger, E. B. Queiroz 4

56 29
56 59
56 39
56 39
56 89
56 119
56 169
56 69
56 29
56 89
56 I 59
56 ! 39
57 ' 159

( 8) Jucá Mulato e Unashed
(10) El Bueno e Candv Boy
(10) El Bueno e Candy Boy
í 9) Composition e Xerém
(12) Igaro e Dependente
(15) Hayon e Serinhaem
(15) Hayon e Serinhaem
(10) El Bueno e Candy Boy
(10) El Bueno e Vaspel
(16) Curtidor • Esse
(16) Curtidor e Esse
(15) Hayon e Serinhaem
(15) N-acarado s Curtidor

1 100
1 000
1 000
1 300

1 000
1 400
1 400

1 000
1 000
1 200
1 200
1 400
1300

NP
NP
NP
AP
NP
AP
AP
NP
NP
AP
AP
AP
NP

1'10"1
1'03"4
l'O.T'4
1'23"1
1*03"
1'30"4
1'30"4
1'03"4
l'O.T'4
ri7"2
1'I7"2
1'30"4
1'22"1

E. Cardoso
J. C, Lima
F. Abreu
A. Mcraíes
S. d'Amore
J. A. Limeira
A. V. Neves
A. V. Neves
H. Trbias
E. Coutirtno
E, Coutinho-
J. Portilho
P. Morgado

ndicações
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°"6.°

7.°
8.°
9.°

10.°

pareô
páreo
páreo
páreo
parei
páreo
páreo
páreo
páreo
páreo

Quality II - Set-Ball - Diandria
Macoré — Paixa — Belière
Assombroso — Hit Ali — Xerife
Anatílio — Besakhi — Prince Nat

Daily Double - Cash-Odyr
Oh! Melpomone — Hereditas — Katiusha
Honey Bunch — Padu — Cega Rega
Dadeira — Ancasta — Zornara
Simbel — Ximarra — Disposta
Olvidos — Vaspel — Unasked

Apronto de
Tiburom
impressiona

Três de Ouros,' conduzido
por J. Machado, e Tiburon,
montado por F. Esteves, rea-
lizaram os melhores apron-
tos para os 2 mil metros do
OP Lineu de Paula Macha-
do. Agradou atada o treino
final de Bem-Amado:.
Im03s2/5 no quilômetro,
alertado por J. M. Silva. Três
de Òuros assinalou lm02s2/5

.no quilômetro, e Tiburon
trouxe 49s.para os 800 me-
tros.

OS APRONTOS DO GP

Destaque nos trabalhos de .
distancia, Três de Ouros
voltou' a impressionar favo-
vavelmente na partida final,
registrando o melhor tempo
em 1 mil metros e. também
nos últimos .200 metros, pois
finalizou em 12s, na marca
total de lm02s2/5, reta de
37s, alertado somente no fi-
nal, depois de ter saído em
estilo moderado, na direção
de J. Machado. Tiburon, em
partida vigorosa nos 800 me-
tros, fez o segundo melhor
treino final, registrando 49s
justos, arremate de 12s2/5,
ajustado por F. Esteves.

Conduzido por J'. M. Silva,
Bem Amado terminou com
desembaraço no apronto de
1 mil metros, assinalando
lm03s2/5, final de 12s2/5, to-
cado nos últimos 200 metros.
Bem Amado saiu devagar,
cravando 14s' nos primeiros
200 metros, o que dá 49s2/5
nos 800 metros finais. Daião,
no freio de E. Ferreira,
aprontou suavemente, sem
preocupação de tempo:
lm06sl/5, arremate de 13s,
fazendo todo o percurso pe-
Io centro da- pista, .Torea-
dòr, no governo de L. Gon-
zales, disparou dos 1 mil 200
metros, registrando lml8s,
com lm04s2/5 no quilôme-
tro e 50s para os últimos 800
metros, correndo bem, mas
com tudo. Bordado finalizou
tocado por C. Valgas, em

lm03s2/5, para o quilôme-
tro.

Uma das forças da prova
inicial da corrida de ama-
nhã, Thasos não foi exigido
por F. Esteves na partida de
45s nos 700 metros, finali-
zando com inteira facilida-
de, pelo centro da pista. Ril,
arrematou firme em 51s,
ajustado por U. Meireles. O -
estreante Zamorim só galo-
pou, poupado por seu trei-
nador, pois o potro rejeitou
ração no .início da semana.

Woodstock, em treino an-
tecipado, foi o destaque pa-
ra o segundo páreo, chegan-
do facilmente na frente de
Tobelo èm 50s2/5 nos 800
metros, contido por F. Este-
ves. Tucúnaré, com o. mes-
mo jóquei, assinalou 43s3/5
nos 700 metros, sem fazer
força. Tinian arrematou oti-
mamente em 43s escassos,
apenas alertado por G. A.
Feijó.

Tanis agradou com seus
43s2/5 para os 700 metros,
sem dar tudo na direção de
J. Pinto. A companheira'Tulip também mostrou es-
tar em ótdma forma ao mar-
car 44s2/5, montada por L.
Gonzalez: A alazã Xis Rose,
vista em treino antecipado
na manhã de anteontem,
cravou 50s nos 800 metros,
com boas reservas em toda
a reta de chegada.

Bahadur4 de volta em no-
va oocheira, aos cuidados
de Edio Polo Coutinhp,
aprontou magnificamente
para o. quarto páreo, per-correndo os 700 metros em
42s2/5, correndo muito na
tocada de F. Esteves.

Serinhaem, levado por um
redeador, convenceu plena-mente ao aprontar 44s pa-ra o sexto páreo, agradando
tanto quanto Endro .que
chegou em 45s, controlado
por W. Gonçalves.

Nos treinos finais para a
sétima competição, Unoial
foi o melhor, embora Oró

, tivesse agradado bastante
. ao registrar 50s2/5 nos 800

metros, alertado no final
por G. F. Almeida. Uncial
seguiu a passo até a seta
dos 700 metros, voltando em
rápido galope, até os 600
metros marcando, então, 36s
2/5, final de 12s. Satyricon
convenceu ao registrar 50s
justos, tempo também mar-
cado por Muratore, que não
foi inteiramente exigido por
G. Alves.

Contra Ataque fez parti-
da violenta e ourta para o
oitavo páreo, trazendo 36s
para a reta, correndo mui-
to bem na direção de F. Es-
tevês.

Nas partidas para a últi-
ma carreira, Miss Chanel,
Higuera e Extra Extra con-
venceram em treinos isola-
dos, com a primeira regis-
trando 38s na reta, sem dar
tudo.

Volta fechada i

Escoriai]
i

CONCLUINDO 

nosso artigo sobre o-
Grande Prêmio Lineu áe Paula Ma-«
chaâo, o Grande Criterium carioca, \
a ser corrião amanhã no Hipóáro- jmo áa Gávea, vamos hoje examinar as possi- jbiliâaâes ãos sete concorrentes restantes. '

A inscrição áe Brasas'Streack (Bar em <
Jaleca, por Prosper) está no mesmo caso da |de Rumo. Como este filho áe Walámeister, \o potro ãe criação e proprieáaãe dó Haras ySchmoo ainda não conseguiu sair da esfera \de peràeàor. Além áo mais, é animal castiga- ji
áo por áráua campanha que aliado ao fator i
anteriormente enunciado, conspira mais se- »
riamente ainda contra já as suas pratica- jmnete nulas chances. Com rigtr, é o extre- Jmo oüt-sider áa competição e uma simples „colocação sua já deve ser encarada como yum desses mistérios que, ocasionalmente, ó j
turfe costuma oferecer. Em relação a seu «
papel, muito pouco fashionable, e completa- *
mente rotineiro, nada indica de contrario à jdistancia de amanhã..Seu pai, Bar, foi bom
cavalo, tendo inclusive vencido o clássico ,Oswaldo Aranha (na época um Brazil trial)
em três quilômetros, no ano áe 1965, sobre »
Dulçor e Edom, além de ter siào terceiro co-1
locaáo no Brasil no ano anterior para Leigo í
e Dom Bolinha. I

i
A parelha do Haras Valentim, Aiaro e \

Aãoraãor, vinda áe São Paulo especialmente jpara competir amanhã, tem todas as carac- \terísticas para enfrentar galhardamente o >
título áe extremo azarão teoricamente em j
poâer áe Brasas'Streak. Campanhas e pa- \
péis podem, tranqüilamente, ser considera- S
dos entre os mais inexpressivos da grande J
prova de amanhã. O primeiro é um filho de jAdmirer em Moyara, enquanto o segundo é '
também Admirer mas em Belfiore. Creio \não haver muita coisa a dizer sobre . estes \dois gaúchos com campanhas em São Paulo. !
Se Adorador jamais se aventurou em mares)
mais bravios, preferindo competir em tur-
mas bem fracas, sem sucesso maior, diga-se
de passagem, seu companheiro foi algumas1
vezes surpreendentemente ousado para ten-
tar correr nas melhores esferas áe Ciáàãe*
Jarãim. Mas nunca se saiu a contento. Do-
mingo passaáo mesmo, resolveu concorrer à'
milha e meia áo Derby Paulista e chegou em
melancólico e moáestíssimo áécimo segunáo 6
lugar entre 14 (isto é, antepenúltimo). -ú

r>

DAIÃO, 

um filho de Sabinus em Dar-''sena, por Pollywáy, criação e pro-"priedade do Haras Serra dos órgãos, 
'

tem que ser, obrigatoriamente, con-"
siderado como uma das principais forças do**
Grande Criterium. Potro de belo físico, ca^"'
beca nobre e de indiscutível classe, Daião é
um dos animais já clássicos que comparece- iLrão amanhã à seta dos dois quilômetros, gra- a
ças.a.seu excelente segundo lugar (para o»
qual a condução inteligente e lúcida do freio - •
Edson Ferreira muito contribuiu, pois dian-^
te da pedra qüe saía — por fora de todos — fi
e do estado da raia — grama encharcada —A;
trouxe seu conduzido com toda a delicadeza,'*
sem lhe dar uma chicotada, èm boa atrope- -
lada a tempo de derrotar Bordado) para Ton-
ka ho importante clássico Conde' de Herz- jberg, na milha, o nosso Criterium de Potros.^
É animal bastante poupado (esta será a sua (
quarta exibição nas pistas) èm louvável- ini-
ciativa por parte de seus proprietários pro-curando não desgastar suas energias prema-turamente. Seu peáigrée, seguramente um
dos mais fascinantes entre todos os inscritos,
mostra perfeita adaptação a percursos de
fundo. Seu pai, Sabinus (Hyperio em.Truite,
por Delirium), o mesmo de Harmonium, além
de ter vencido o Derby carioca de 1968 na
milha e meia, foi terceiro colocado para Ka-
mel e Astro Grande nos três quilômetros do
Grande Prêmio Brasil de 1969. Sua linha bai- \
xa também é bastante favorável ao aumento *
de percurso (pertencendo a fabulosa linha jde Venusta, faz parte da mesma família do I
extraordinário craque argentino Arturo A). I

CUCHI 

(Urmarino em Parlanchina,
por Parnaso), criação e proprieáaãe
do Haras Minas Gerais S.A., apesar
áe já ser vitorioso, está praticamen-

te no mesmo caso áe Rumo, Brasas' Streak,
Adorador e Aiaro, isto é, uma simples boa
apresentação sua será uma surpresa para
qualquer pessoa que acompanha com aten-
ção corriáas áe cavalo. Além áe seu papel ser
o mais fraco áe amanhã,'vinha, até pouco
menos de um mês atrás, especializando-se
em distancias curtas. _

Finalmente, a parelha do Haras Dom
Rodrigo, Bordado e Bem-Amaão. Este, um
filho ãe Árãuo em Belle Noire, por Vanáalo,
antes de fracassar completamente no Crite-
rium de Potros (chegou em último lugar),
vinha mostranão-se ãos mais regulares áa
geração, inclusive com vitória clássica (Im-
prensa, 1 mil 500 metros, sobre Hanáicap e
Bordado). Ê, contudo, potro espontâneo que
pode não aceitar bem os dois quilômetros.
Seu companheiro Borãaão, um filho, ãe Jas-
mim em Canoeira, por Torpeáo, tem boas exi-
bicões em provas clássicas (terceiro no Im-
prensa e no Criterium) mas vem senão sub-
metiâo a campanha ãas mais severas, tendo
saltado ãos 1 mil 200 metros para os dois
quilômetros (onde não se deu bem, embora
a areia pesada deva ser consideraáa como
atenuante) com total sem cerimônia. Como
Bem-Amaáo, se não sentiu estas sinuosas va-
riações, poâe ser colocaáo também no rol ãas
forças áo granáe clássico.
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Star voltará ao

programa oficial
das Olim

Porto Alugr»

piadas
Londres — A Classe Star

voltará a Integrar o calen-
dário oficial dos Jogos
Olímpicos de Moscou, em
1980, substituindo a Tem-
pest, segundo decisão da, as-
sembléia-geral da IYRU
(International YachtingRa-
clng Union) reunida ontem
nesta Capital. Participaram
da reunião, delegados de
aproximadamente 60 países,
Inclusive o brasileiro Rrber-
to da Rocha Azevedo, que
representava a Confede-
ração Brasileira de Vela e
Motor.

As demais classes que in-
I tegraram os Jogos de Mon-

treaí, com regatas disputa-
das em Kingston — Finn,
Plying Dutchman, Soling,
Tornado e 470 — permane-: cerão no calendário olímpi-
co de 1980 e as regatas
serão corridas em Tallim. A
Classe Teinpest figurou
apenas nos Jogos de Muni-
que e Montreal, enquanto a
Star já teve nove partid-
pações em Olimpíadas, des-.
de 1932 até 1972, quando foi
substituída pela Classe 470.

BRASILEIRO DE STAR

Clementine, de Harry
Adler, com o proeiro Vicen-
te Brun, foi o vencedor da
primeira regata do Cam-
peonato Brasileiro da classe
Star, disputado ontem à
tarde na raia da Escola Na-
vai. Buho Blanco, de Peter
Meyer, ficou em segundo e
Rocinante, de Eurt Ruh,
terminou em terceiro. O
campeonato prossegue hoje
a tarde no mesmo local, e

termina amanhã. Pinn, de
Walter von Hutscheler, che-
gou em quarto, classifican-
do-se a seguir Clementine
II, de Daniel Adler, e Ninot-
chka, de Peter Siemens.

ESTADUAL DE SNIPE

. Claus Cordes, campeão da
Classe Snipe ano passado,
é d franco favorito paira o
título geral do Campeonato
Estadual que começa hoje
com cerca de 30 barcos ins-
critos. Claús terá sua mu-
lher BifoI como 'proetaa e
seu maior adversário deve-
rá ser Nils Ostergreen. Na
categoria Júnior, até 18
anos, o grande duelo será
entre Eduardo Vez, José
Augusto Barcelos e Torben
Schmidt, que representarão
o Brasil no mundial a ser
realizado' em Buenos Aires
a partir de 11 de dezembro.
José Augusto Barcelos é o
atual campeão júnior esta-
duai.

Os primeiros concorrentes
estrangeiros que disputarão
a partir de terça-feira p-
Campeonato Sul-Amerdcano
de Laser começaram a che-
gar a São Paulo e já estão
treinando na . represa de
Guarapirànga. Além dos ia-
tistas brasileiros represen-
tando o Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, S Satarina,
Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Espirito Santo,
Bahia, Pernambuco, Pará e
Brasília, estão inscritos ve-
lejadores da Argentina,
Uruguai, Paraguai, Peru,
Equador, Bolívia, Colômbia,
San Domingos e Chüle.
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Cabrera ainda é líder
do Aberto de Golfe com

paranaense L. Fernando É^ Proms 3 tacadas de vantagem

Competição de hipismo itíetismo
começa com yitória do segue com

Porto Alegre — Ao per-
correr os 600 metros da pis-
ta da Sociedade Hípica Por-
to-Alegrense no tempo de
64s4, para uma velocidade
de 400 metros por minuto,
o paranaense Luís Fernan-
do Albuquerque, montando
o cavalo Cabaret, venceu
ontem a primeira prova do
XXII Campeonato Brasi-
ieiro de Hipismo, sem come-
ter nenhuma infração e
assumindo a liderança da
competição.

José Roberto Reinoso Per-
nandes, o atual campeão
brasileiro, conseguiu . a se-
gunda colocação, também
sem pontos perdidos, fazen-
do o percurso com seu ca^
vaio Equipage, em 69s3. Os
cariocas Antônio Carlos
Carvalho (Garibaldo) e Jor-
gé Carneiro (Boêmio) fica-
ram no quarto e. quinto lu-

gares com tempos de 76s7
e 77s4, respectivamente.

A prova foi disputada pe-
Ia tabela C, com 13 obstácu-
los com altura variável en-
tre l,20m e l,40m, sendo
um duplo e um triplo. Hoje,
às 15 horas, os 30 partici-
pantes do Campeonato pas-
sarão pela segunda prova,
do tipo normal, pela tabela
A, sem cronômetro, com um
desempate. Serão colocados
n.a pista 13 obstáculos, sen-' do um duplo e um triplo ou
três duplos, com altura de
l,30m a l,50m, quatro obs-
táculos verticais de l,40m
e. o Rio obrigatório de
4,50m de largura. A ex-
tensão do percurso é de 800
metros, para uma velocida-
de de 400 metros por minu-
to. -V, \.v:.

O Vasco ainda tem possi-
bilidade de, conquistar o
Torneio de Sêniores, que
prossegue hoje de tarde, na
pista e campo do Estádio
Célio de Barros, com a
disputa de nove provas —
cinco finais e quatro classi-
ficatórias.

Na parte masculina, a
competição está quase defi-
nida em favor da Gama Pi-
lho, enquanto Flamengo,
Vasco e Gama Filho lutam
pelo título feminino. A so-
ma geral'de pontos de toda
a temporada masculina dá
a vitória à Gama Filho den-
tro do Estado, mas no femi-
n'no a decisão só será co-
nhecida após as etapas de
hoje e amanhã, pelo equilí-
brio entre os participantes.

Porto Alegre — O profis-
sional argentino Juan Car-
los "Cabrera manteve on-
tem, no campo do Porto
Alegre Coumtry Clube, a li-
derança isolada do 3 1°
Campeonato Aberto de Gol-
íe do Brasil. Cabrera, que
cumpriu os primeiros 18 bu.
racos em 64 tacadas (novo
recorde da cancha), anotou
um cartão de 70 tacadas (o
par), o. que. lhe dá agora o
parcial de 134 tacadas e a
vantagem de trsè strokes
sobre d segundo colocado, o
escocês Dávld Chulas, que-
tem 137 tacadas.

O 
'brasileiro 

Antônio Lou-
renço, com 65 tacadas, obte-
ve o melhor resultado do
dia, 65 tacadas, e agora é o
terceiro colocado, com 138.
José Priscilo González Di-
nlz, o amador que defende
o título do Aberto, está
afastado, com 149 tacadas.

Priscilo Jogou mal na pri-
meira volta (80) e mesmo
baixando o par na rodada
de ontem (69) é apenas o
terceiro da categoria
scratch. Os líderes, empata-
dos, São Ricardo Rossi e
Eduardo Macedo, com 148
tacadas — oito ac:ma do
par.

A contagem do Aberto,
após duas rodadas, apresen-
ta os seguintes colocações:
Io Juan Carlos Cabrera
(64—70), 134 tacadas; 2o
David Chulas (69—68), 137;
3' Antônio Lourençó (73—
65), 138; 4o Juan Quinteros
(71—69), 140; 5o empatados,
Rafe Boots (73—68) e Fio-
rentino Molina (70 — 71),
141; 7? empatados, Bob By-
man (70—72) e Jorge Soto
(69—73), 142. Mário Gonzá-
lez tem 144, empatados com
Roberto de Vicenzo.

A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
L CELESC

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 067/76

A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC, torna público aos interessados,

que realizará em sua sede, à Rua José da Costa Moellmann, 129, em Florianópolis, SC, a

Concorrência' Pública n.° 067/76, com vencimento marcado para às 11:30 (onze e trinta) horas

do dia 13 de DEZEMBRO de 1976.

OBJETO:
Aquisição de materiais (diversos) para aplicação na Rede Subterrânea de Florianópolis.

INFORMAÇÕES GERAIS:
a) O edital e seus anexos, poderão ser retirados pelos Interessados ou seus representantes,

pessoalmente, até dèz (10) dias antes do vencimento desta licitação, no Departamento de

Materiais — Divisão de Compras da CELESC, endereço acima, no horário das 08:00 (oito)
' 

às 11:00 (onze) e das 14:00 (quatorze) ás 17:00 (dezessete) horas, de segunda à sexta-feira;

b) Somente firmas devidamente inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores da CELESC, para
o-presente exercício, poderão tomar parte desta licitação.

DA. PROPOSTA:
A proposta, atendida as exigências « disposições do edital, deverá ser apresentada até a hora

• data eprazadas par», o vencimento desta Concorrência Pública.

À sessão pública de abertura das propostas apresentadas, será realizada às 14:00 (quatorze)
horas do dia do vencimento, nas dependências do edifício sede da CELESC, na presença dos

interessados. ...

''¦''¦•','•"> .Florianópolis, 26 de Outubro de 1976

(a) SEBASTIÃO BERUNCK BRITO
Diretor Administrativo «m Exercício

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DS-GEAPE-034/76 - VI

6.° PLANO DE EXPANSÃO

PRÉ-QUAÜFICAÇÃO
E LICITAÇÃO SIMULTÂNEAS

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO -
CHESF, por meio deste Edital, torna publico a todos os inte-
ressados a sua decisão de realizar concorrência internacional,

limitada aos fabricantes selecionados através do processo de
pré-qualificação, para elaboração do projeto, fabricação, testes
de fábrica e fornecimento dos seguintes' equipamentos:
1.1 — 04 Autotransformadores Monofásicos de 100 MVA-5C0/

230/13.8 kV para o 6.° Plano de Expansão da CHESF.
Para pagamento dos equipamentos descritos no fubitem 11.1,
a CHESF espera contar com recursos do BANCO INTERAMERI-
CANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, em fase de negociação.
Somente poderão participar, isoladas .ou em consércio, da
pré-qualificação e licitação para o fornecimento dos equipa-
mentos e serviços acima descritos, as firmas fabricantes brasi-
loiras e ás firmas fabricantes estrangeiras que seiam nacio-
nais de países membros do Banco Interamericano de pesen-
volvimento ou .da Áustria, França, Itália e Países Baixos e
países de desenvolvimento relativo, membros do Fundo mo-
netárío Internacional que na data da chamada a licitação
hajam sido declarados eleglveis para esse efeito pelo banco.
A CHESF poderá a-seu exclusivo critério, realizar inspeção às
fábrica» das firmas interessadas em participar da presente Hei-
tação, para avaliação da capacidade em fornecimento dos
equipamentos objeto deste Edital. ,
As instruções para preparação e apresentação dos documentos
de pré-qualificação e das Propostas para Concorrência, estarão
à disposição dos interessados, no endereço abaixo, ao preço
de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), por subitem a partir
do dia 16 de novembro de 1976.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
DIRETORIA DE SUPRIMENTO .
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - DCC
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS - GEAPE
RUA BENFICA, 715 - MADALENA
FONES: 27-3944 - 27-1244
RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL
Cada prop-nente apresentará a documentação em 3 (três) vias
e em envelopes separados c lacrades para: a) pré-qualificacãü;
b) proposta geral; C) proposta preço.
O BID BOND será recebido em uma via, em envelope lacrad~.
Os envelopes na fcrrrfa acima descrita, serão recebidos até
às 15:00 horas do dia 05.01.77, ccasiso em _que se fará a
abertura simultânea da documentação de pré-qualificação e
das propostas gerais.

- Os invólucros coniend-;- as proprstas-preço serãc abertos pos-
teriormente em data que será divulqada aos oarticip^nte»
habilitados. m

Não pode

O argentino Juan Cabrera manteve a liderança com outra boa atuação

¦yv AT AT A. Eu sabia que as
Ê-£ recomendações do dou-

JU tor Igno Terzi, especia-
lista em sexologia, so-

bre as atividades do jogador de
futebol no campo e, também,
antes e depois do jogo, iriam
dar galho. Na praia, um impe-
tuoso jogador, cobrão e muito
falado, já gritou: "Assim eu pa-
ro de'jogar. O que é que há?"
Acontece que os dois têm ra-
são: o doutor e o jogador. O
doutor, quando afirma a neces-
sidaãe de uma recuperação de-
pois das partidas. Exagera um
pouco no tempo quando fala
em 36 horas. Um jogador em
forma se recupera em menos
de 24 horas. Alguns, até em 16
horas já estão no peso. Mas en-
tre 20 e 24 horas é o bastante.
O caso é que o calendário a ser
organizado não é o dè relações
sexuais, que, como diz o doutor,
não devem ultrapassar três ve-
zes por semana. Certo. Até aí
não vai ter briga.

As brigas acontecem por
.causa do outro calendário. O
calendário dos jogos que, como
se sabe, marca partidas de três
em três dias. E o pior é que
quando se diz que o futebol é
um esporte de brutal carga de
trabalho e, ao mesmo tempo, se
implora às autoridades para

que proíbam mais de uma parti-
da por semana, aparecem dú-
zias de médicos dizendo que
não há importância em jogos
realizados de 72 em 72 horas,
Não tem importância para.
quem não joga. Apenas um ou
dois médicos, aqui no Brasil,
afirmam que nosso calendário
é contra-indicado do ponto-ãe-
vista de saúde. Daí, nota-se fa-
cilmente a contradição dos ei-
entistas. Uns dizem que os jo-
gadores não devem fazer quase
nada entre os jogos que têm en-
tre si prazo inferior a 72 horas
de intervalo. Outros afirmam
que os jogadores estão em sua
plenitude. Mas de acordo com
a teoria do doutor Terzi, é im-
passível aos jogadores uma vida
normal. '

A verdade é que os homens
que deveriam zelar pela saú-
de dos jogadores só se preocu-
pam em ditar normas sobre li-
mitações da vida particular de-
les, em vez de criarem normas
de segurança para o prolonga-
mento da vida dos atletas. A
preocupação do mão pode não
se nota contra o excesso de ati-
vidade dos clubes. Apenas opri-
me a atividade simples dos atle-
tas. Oprime, desgasta e os li-
quida prematuramente.
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JB/Shell
tem final
de andebol

A decisão do Campeonato
de Andebol feminino dos
Jogos Universitários JOR-
NAL DO BRASIL/SHELL se-
rá entre SUAM e UERJ, que
venceram a UFRJ e a UGF
respectivamente, por 11 a 2
e 10 a 1, nas partidas vali-
das pela segunda fase, rea-,
lozadas no ginásio da Uni-
versidade do Estado do Rio
de Janeiro. No primeiro jo-
eo da noite a SUAM não te-
ve dificuldade para derro-
tar a UFRJ, enquanto a
UERJ precisou de muito es-.
?->rço para vencer a UGP
que, nos minutos finais,
reagiu e quase empatou.

O torneto das não classifi-
eadas de andebol masculino
prossegue hoje, no ginásio
da UERJ, com os seguintes
jogos e horários: Somley e
USU, às 15h e UCP e Está-
oro de Sá, às 16h.

Brasileiros reclamam em \
Caracas mas esperam a \
vitória no motociclismo

¦ Caracas — Apesar de
confiantes numa vitória
amanhã, os pilotos brasi-
lei>ros que participarão da
etapa final do Campeonato
Latino-Americano üe Moto-
ciclismo expressaram seu
descontentamento pela to-
tal falta de atenção dos or-
ganizadores da^ competição.
As provas serão disputadas
n o Autódromp Dagoberto
GònzalezyeMluragua, e no
circuito da Vitória.

A delegação.brasileira es-
tá integrar'!', por E d m ar
Ferreira e UbiratãRlos we-
locidade) v Roberto Boett-
chér, Pedro Raimiindo e NI-
vánor B e r n a r d i (tno'to-
cross). Erwino Boettcher,
pai de Roberto, destacava
a revolta dos pilotos, que
ainda não haviam consegui-
do nem um caminhão para
levar as máquinas para c
circuito da Vitória.

Roberto Boettcher, c í
principail favorito para con- 5
quistar o titulo de moto- Jcross, na categoria de 125cçy jafirmou que queria treinar 3
no circuito ontem, pois no ;
dia anterior à .prova semprèj, \
descansa. Roberto tem 47 5
pontos e precisa apenas de j
um sexto lugar pára; asse- j
gurar o título.. ¦;, ¦.... í ...^ 5

A maior preocupaçãoVítos \
brasileiros é não tèreni po- jj' dido conhecer o olrcüMo. A j
Federação da Venezuela te- {
ve problemas de última ho- ij
ra com a empresa contrata- «
dá para transportar as má- \
quinas, mas todos confia- |
vam èm que a situação se- i|
ria convenientemente resol- 5
vida a tempo. Pedro Ral-gjj
mundo é outro que não es-r*;
condia sua certeza em ven-^j
cer, falando no seu bom^S
preparo. _^_j

[SIL centrais elétricas de santa catarina s. a.
CELESC

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 068/76

A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC, torna público aos interessados,

que realizará, em sua sede, è Rua José da Costa Moellmann, 129, em Florianópolis, SC, a

Concorrência Pública n.° 068/7o, com vencimento marcado para ès 11:30 (onze e trinta) horas

do dia 15 de DEZEMBRO de 1976.

OBJETO:
Aquisição de Estruturas de Concreto, Tipo Duplo "T", destinada, i L.T. em 69 kV OTACILIO

- COSTA - PONTE ALTA.

INFORMAÇÕES GERAIS:
a) O edital e seus anexos, poderão ser retirados pelos interessados ou seus representantes,

pessoalmente, até dez (10) dias antes do vencimento desta licitação, no Departamento de
' 

Materiais - Divisão de Compras da CELESC, endereço acima, no horário das 08:00 (oito)

às 11:00 (onze) a das 14:00 (quatorze) ás 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira;

. b) Somente firmas devidamente'inscritas no Cadastro GeraJ de Fornecedores da CELESC, para

o presente exercício, poderão tomar parte desta licitação.

DA PROPOSTA:
A proposta, atendida as exigências e disposições do edital, deverá ser apresentada até a hora

e data eprazadas para o vencimento desta Concorrência Publica.

A sessão pública de abertura das propostas apresentadas, será realizada, ». 14:00'£"#

horas do dia do vencimento, nas dependências do edifício sede da CELESC, na presença do,

interessados.

Florianópolis, 05 de Novembro de 1976

(a) Ilegível

Diretoria Administrativa
(P

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS
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Star voltará aoi
programa oficial

Porto Alegre

das Olimpíadas
Londres — A Classe Star

voltará a integrar o calen-
dário oficial dos Jogos
Olímpicos de Moscou, em
1980, substituindo a Tem-
pest, segundo decisão da as-
sembléia-geral da IYRU
(International Yachting Ra-
cing Union) reunida ontem
nesta Capital. Partioiiparam
da reunião, delegados de
aprox_mádamente 60 países,
inclusive o brasileiro R^ber-
to da Rocha Azevedo, que
r e p resentava a Confede-
ração Brasileira de Vela e
Motor.

As demais classes que in-
tegraram os Jogos de Mon-
treal, com regatas disputa»
das em Klngsfcon — Finn,
Flying Dutchman, Soling,
Tornado e 470 — pérmame-
cerão no calendário olímpi-
co de 1980 s as regatas
serão corridas em Tallim. A
Classe Tempest figurou
apenas nos Jogos de Muni-
que e MonltieaV enquanto a
Star já. teve, nove particl-
pações em Olimpíadas, des-
de 1932 até 1972, quando foi.
substituída pela Classe 470.

V 
'

BRASILEIRO DE STAR

Clementine, de Harry
Adler, com o proeiro Vicen-
te Brun, foi o vencedor da >,
primeira regata do Cam-
peonato Brasileiro da classe
Star, disputado ontem à
tarde na rala da Escola Na-
vai., Buho Blanco, de Peter
Meyer, ficou em segundo"e
Rocjnante, de I-urt Ruh,
terminou, em terceko. O
campeonato prossegue hoje'¦. tarde no mesmo local, e

termina amanhã. Pinn, de
Walter von Hutscheler, che-
gou em quarto, classifican-
do-se a seguir Clementine
II, de Daniel Adler, e Ninot-
chka, de Peter Siemens.

ESTADUAL DE SNIPE

Claus Cordes/campeão da
Classe Snlpe ano passado,
é o franco favorito para o
título geral do Campeonato
Estadual que começa hoje
com cerca de 30 bancos Ins-
critos. Claus terá sua mu-
lher Bifei como proeira e
seu maior adversánlioi deve-
rá ser Nlls Ostergreeru Na
categoria Júnior, até 18
anos, o grande duelo será
entre Eduardo Vaz, José
Augusto Barcelos e Torben
Schmldt, que representarão
o Brasil no'mundial a ser
realizado em -Buenos Aires
a partir-de 11 de dezembro.
José Augusto Barcelos é o
atual campeão júnior esta-
dual. •••''."¦.

Os primeiros concorrentes
estrangeiros que disputarão
a partir de terça-feira o
Campeonato Sul-Americano
de Laser começaram a che-
gar a São Paulo e já estão,
treinando na' represa de
Guárapiranga. Além dos ia-
tistas brasileiros represen-

, tando o Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, S Satarina,
Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Espirito Santo,
Bahia, Pernambuco, Pará e
Brasília, estão inscritos ve-
lejadores da A r g e n t i n a,
Uruguai, Paraguai,, Peru,•Equador, Bolívia, Colômbia,
San Domingos e Chile.
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/oáo Saldanha-
Não pode

O argentino Juan Cabrera manteve a liderança com outra boa atuação

V-| AT AT A. J?u sabia çue as
r\-recomendações do dou-

__L/ tor Igno Terzi, especia-
lista em sexologia, so-

bre as atividades do jogador de
futebol no campo e, também,
antes e depois do jogo, iriam
dar galho. Na praia, um impe-
tuoso jogador, cobrão e muito
falado, já gritou: "Assim eu pa-
ro de jogar. O que é que há?"
Acontece que ps dois têm ra-
zão: o doutor e o jogador. O
doutor, quando afirma a neces-

?;;.:* sidade de uma recuperação de-
pois das partidas. Exagera um
pouco no tempo quando fala
em 36 horas. Úm jogador em
forma se recupera em menos
de 24 horas. Alguns, até em 16
horas já estão no~peso. Mas en-
tre 20 e 24 horas é o bastante.
O caso é*que o calendário a ser
organizado, não é o de relações
sexuais, que, como diz.o doutor,

. não devem ultrapassar três ve-
zes por semana, derto. Até aí
não vai ter briga.

As brigas acontecem por
causa do outro calendário. O
calendário dos jogos que, como
se sabe, marca partidas de três
em três dias. E o pior é que
quando se diz que o futebol é
um esporte de brutal carga de
trabalho e, ao mesmo tempo, se
implora às autoridades para

que proíbam mais de uma parti-
da por semana, aparecem dú-r
zias de médicos dizendo que
não há importância em \ jogos,
realizados de 72 em 72 horas^
Não tem importância para
quem não joga. Apenas um ou
dois médicos, aqui no Brasil,
afirmam que nosso calendário
é contra-indicado do ponto-ãe-
vista.de saúde. Daí, nota-se fa-
cilmente a contradição dos ei-
entistas. Uns dizem que os jo-
gadores não devem fazer quase
nada entre os jogos que têm en-
tre si prazo inferior a 72 horas
de intervalo. Outros afirmam
que os jogadores estão em sua
plenitude. Mas de acordo com
a teoria do doutor Terzi, é im-
passível aos jogadores uma vida
normal.. ,

Ã verdade é que os homens
que deveriam zelar pela saú-
de dos jogadores só se preocu-
pam em ditar normas sobre li-
mitações da vida particular de-
les, em vez de criarem normas
de segurança para o prolonga-
mento da vida dos atletas. A
preocupação do não pode não
se nota contra o excesso de ati-
vidaãe dos clubes. Apenas opri- ¦
me a atividade simples dos atle-
tas. Oprime, desgasta e os U-
quida prematuramente. \ '

ViZÜl

-kw

kit

¦ SrlO
u ira.

(Tf Pf í
- > «>r»

t. RI.T
lá.rill.
nfirn,

íillV).

irir**
qí p-n, ^

"to ri

ÍÚ'_K/<

itf_i__

/JJJii
ifi-.'.
j v. j
¦nuiii;
. c
11.61
fioo
t-fi.)

rttVí)0
_b

fia

J.òi

Competição cie hipismo
começa cpm vitória ido
paranaense L. FériianBoi

Kirmayr e
Koch estão

Cabrêra ainda é líder
do Aberto de Golfe com

em vantá§em 3 tacadas de vantagem
São Paulo — Embora se C7

Parto Alegre — Ao per-correr os 600 metros da pis-ta da Sociedade Hípica Por-
to-Alegrensè .no tempo de
64s4, para uma velocidade
de Í00 metros por minuto,
o paranaense Luís Pernan-
do ^Albuquerque, montando
o .éavalo Cabaret, venceu
ontem a primeira prova/do
XXII Campeonato Brasi-
leirb de Hipismo, sem come-
ter nenhuma infração e
assumindo a liderança dacompetição.

JpséRóberto Réinoso Per-
narides, o atual campeão
brasileiro, conseguiu a se-
gunda colocação, também
sem pontos perdidos, fazen-
do b percurso com seu ca-
valç Equipage, em 69s3. Os
cariocas Antônio Carlos
Canvalho (Garibaldo) e Jor-
ge Carneiro (Boêmio) fica-
ram no quarto e quinto lu-

gares com tempos de '76s7
e 77s4, respectivamente.' A prova foi disputada pe-Ia tabela C, com .13 obstácu-
los com altura variável en-
tre l,20m e l,40m, sendo
um duplo e um triplo. Hoje,

• às 15 horas, oa 30 partici-
pantes do Campeonato pas-
sarão pela segunda prova,
do tipo normal, pela tabela
A> sem cronômetro, com um
desempate.. Serão colocados
na pista 13 obstáculos, sen-
do um duplo e um triplo ou
três duplos, com altura de
1,3'Om. a l,50m, quatro obs-
táculos verticais de l,40m
e o Rio obrigatório de
4,50m de largura. A ex-
tensão do percurso é de 800
metros, para uma velocida-
de de 400 metros por minu-
to.

São Paulo — Embora se
mostrasse inseguro no se-
guridó set, devido à ilumi-
nação deficiente, como ex-
plicara depois, Th o mas
Koch venceu o boliviano
Julian Alvarado por 3 a 1,
ontem à noite; em partida
válida pelas eliminatórias
da Zona Sul-Americana da
Taça Davis. No segundo jo-
go, Carlos Alberto Kirmayr
aumentou a vantagem do
Brasil na competição, ao
derrotar Ramiro Benevidés
com facilidade por 3 a 0.

A disputa entre Brasil e
Bolívia prossegue hoje. com
partidas de duplas, quando
Koch e Kirmayr enfrenta-
rão Benevidés e Alvarado,
com início às 20 horas.
Amanhã serão disputadas as
finais de simples: Koch jo-
gará com Benevidés e Kir-
mayr com Alvarado.

Porto Alegre — O profis-
sional argentino Juan Car-
los Gabrera manteve on-
tem, no campo do Porto
Alegre Country Clube, a li-
derança isolada do 31°
Campeonato Aberto de Gol-
fe do Brasil. Cabrera, que
cumpriu os primeiros 18 bu.
racos em 64 tacadas (novo
recorde- da cancha), anotou
um cartão de 70 tacadas (o
par), o que lhe dá agora o
parcial de 134 tacadas e a-
vantagem de trsê strokes
sobre o segundo colocado, o
escocês David Chillas, que
tem 137 tacadas.

O brasileiro Antônio Lou-
rençb, com 65 tacadas, obte-
ve o melhor resultado do
dia, 65 tacadas, e agora é o
terceiro colocado, com 138.
José Priscilo González Di-
niz, o amador que defende
o titulo do Aberto, está
afastado, com 149 tacadas.

¦ Priscilo jogou mal na pri-
meira volta . (80) e mesmo
baixando o par na rodada
de ontem (69) é apenas o
terceiro da categoria
scratch. Os lideres, empata-
dos, São Ricardo Rossi e
Eduardo Macedo, com 148
tacadas — oito acima do
par.

A contagem do Aberto,
após duas rodadas, apresen-
ta os seguintes colocações:
Io Juan Carlos Ciabrera
(64—70), 134 tacadas; 2o

David Chillas (69—68), 137;
3? Antônio Lourenço (73—
65), 138; 4o Juan Quintero3
(71—69), 140; 5o empatados,
Rafe Boots (73—68) e Pio-
rentino Molina (70 — 71),
141; 7"? empatados, Bob By-
man (70—72) e Jorge Soto
(69—73), 142. Mário Gonzá-
lez tem 144, empatados com
Roberto ,de Vicenzo.

JB/Shell
tem final
de andebol

A decisão do Campeonato
de Andebol feminino dos
Jogos Universitários JOR-
NAL DO BRASIL/SHELL se-
rá entre SUAM e UERJ, que
venceram a UPRJ e a ÜGF
respectivamente, por 11 a 2
e 10 a 7, nas partidas vali-
das pela, segunda fase, rea-
lizadâs no ginásio da Uni-
versidade do Estado do Rio
de Janeiro. No primeiro jo-
ro da noite a SUAM não te-
ve dificuldade para derro-
tar a UFRJ, enquanto a
UERJ precisou de muito es-
firço para vencer a UGP
que, nos minutos finais,
reagiu e quase empatou.

O torneio das não classifi-
cadas de andebol masculino
prossegue hoje, no ginásio
da UERJ, com os seguintes
jogos e horários: Somléy e
USU, às 15h e UCP e Está-
cio de Sá, às 16h.

Brasileiros reclamam em
Caracas mas esperam a
vitória no motociclismo
Caracas — Apesar de

confiantes numa vitória
amanhã, os pilotos brasi-
leiros que participarão da
etapa final do Campeonato
Latino-Americano de Moto-
ciclismo vexpressaram'. seu
descontentamento' pela. to-:
tal fa,lta de atenção dcVòr-
ganizadprés ,da competição.
As provas serão disputadas
n o Autodromo Dagoberto
González, ,em Turaguia, e.no
circuito d^.ViíôElá. ,.-v>

A delegação brasileira ] es-
tá integraria j por E d m a r
Ferreira e Ubiratã Rios (ve-
locidade)., Roberto Boett-
cher, Pedro Raimundo e Ni-
vanor B e r n a r d i (moto-
cross). Erwino Boettcher,
pai de Roberto, destacava
a revolta dos pilotos, que
ainda não haviam consegui-
do nem um caminhão para
levar as máquinas para c
circuito da Vitória.

Roberto Boettcher, _•
principail favorito para con^'
quistar o titulo de moto-'
cross, na categoria de 125cc,
afirmou que queria treina.1:
no circuito.ontem,. ppds.no
dia anterior ã.prova!'l5e_nprè•'"descansa. Roberto tem 47
pontos e precisa apenas de
um sexto lugar para'asse-
guraro título. w\ ¦

• ¦ •'" Á; maior preocupação dos
brasileiros é não terem po-

j ídido conhecer o cirouiito, A'' ^Federação da Venezuela te-
¦ve problemas de última ho-
ra dom a emprêsaçopitrata-
da para transportar as má-
quinas, mas todos confia-
vam em que a situação se- «
ria convenientemente resol- >>
vida a tempo. Pedro Rai-~
mundo é outro que não es-._
condia sua certeza em ven- m
cer, falando no seu bom-i»
preparo. ... -
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A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S. A.
CELESC

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 067/76

A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC, lorna público aos interessados,
que realizará em sua sede, à Rua José- da Costa Moellmann, 129, em Florianópolis, SC, a
Concorrência Pública n.° .067/76, com vencimento, marcado para às 11:30 (onze e trinta) horas
do dia 13 de DEZEMBRO de 1976.

OBJETO: ,
Aquisição de materiais (diversos) para aplicação na Rede Subterrânea de Florianópolis.

INFORMAÇÕES GERAIS:

a) O edital e seus anexos, poderão ser retirados pelos interessados ou seus representantes,
. pessoalmente, j até dez (10) dias antes do. vencimento desta licitação, no Departamento de

Materiais — Divisão de Compras da CELESC, endereço acima, no horário das 08:00 (oito)
às 11:00 (onze) e das 14:00 (quatorze) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda à sexta-feira;

b) Somente firmas devidamente inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores da CELESC, para
o presente exercício, poderão tomar parte desta licitação. •

DA PROPOSTA:

A proposta, atendida as exigências e disposições do edital, deverá ser apresentada até a hora
• data aprazadas para o vencimento desta Concorrência Pública.

A sessão pública de abertura das propostas .apresentadas, será realizada às 14:00 (quatorze)
horas do dia do vencimento, nas dependências do edifício sede da CELESC, na presença dos
Interessados.

Florianópolis, 26 de Outubro de 1976

(a) SEBASTIÃO BERUNCK BRITO
' ' > 

;',.-¦ 
v.-V: Diretor Administrativo em Exercício

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS

iiii in Eli! i m iiiim

SUBSIDIÁRIA OA ELETROBRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DS-GEAPE-034/76 - VI

6.° PLANO DE EXPANSÃO

>RÉ-QUÂL!FICAÇÃ0
E LICITAÇÃO SIMULTÂNEAS

1.0 A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO -
CHESF, por meio deste Edital, torna público a todos os inte-
ressados _ sua decisão de realizar concorrência internacional,
limitada aos fabricantes selecionados através do processo de
pré-qualificação, para elaboração do projeto, fabricação, testes
de fábrica e fornecimento dos seguintes equipamentos:
1.1— 04 Autotransformadores Monofásicos de 100 MVA-5C0/

230/13.8 kV para o 6.° Plano de Expansão da CHESF.
2.0 — Para pagamento dos equipamentos descritos no subitem 1.1,

a CHESF espera contar com recursos do BANCO INTERAMERI-
CANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, em fase de negociação.

3.0 — Somente poderão participar, isoladas ou em consórcio, da
pré-qualificação e licitação para o fornecimento dos equipa-
mentos e serviços acima descritos, as Tirmas fabricantes brase
leiras e as firmas fabricantes estrangeiras que seiam nacio-
nais de países membros do Banco Interamericario de Desen-
volvimento ou da Áustria, França, Itália e Países Baixos e
países de desenvolvimento relativo, membros do Fundo Mo-
netário Internacional que na data da chamada à licitação
hajam sido declarados elegíveis para esse efeito pelo banco.

•4.0 - A CHESF poderá a seu exclusivo critério, realizar inspeção as
fábricas das firmas interessadas em participar da presente hei-
tação, para avaliação da capacidade em fornecimento dos
equipamentos objeto deste Edital.

5.0 — As instruções para preparação e apresentação dos documentos
de pré-qualificação e das Propostas para Concorrência, estarão
à disposição dos interessados, no endereço abaixo, ao preço
de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), por subitem a partir
do dia 16 de novembro de 1976.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO
DIRETORIA DE SUPRIMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - DCC
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS - GEAPE
RUA BENFICA, 715 - MADALENA
FONES: 27-3944 - 27-1244
RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL
Cada proponente apresen.ará a documentação em 3 (três) vias
e em envelopes separados e lacrados para: a) pré-qualificaçao;
b) .proposta geral; c) proposta preço.
O BID BOND será recebido em uma via, em envelope lacrado.
Os envelopes na forma acima descrita, serão recebidos até
às 15:00 horas do dia 05.01.77, ocasião em _que se fará a
abertura simultânea óa documentação de pré-qualificação e
das propostas gerais.

8.0 — Os invólucros contendo as propestas-preço serão abertos pos-
teríormente em data que será divulgada aos
habilitados.

6.0 •

7.0

acenos pus- iii
participantes IjJ

&*
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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S. A.

CELESC

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 068/76

A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC, torna público aos interessados,

que realizará em sua sede, i Rua José da Costa Moellmann, 129, em Florianópolis, SC, a

Concorrência Pública n.° 008/76, com vencimento marcado para as 11:30 (onze e trinta) horas

do dia 15 de DEZEMBRO de 1976.

OBJETO:

Aquisição de Estruturas de Concreto, Tipo Duplo "T", destinadas à L.T. em 69 kV OTACILIO

COSTA - PONTE ALTA.

INFORMAÇÕES GERAIS:

a) O edital e seus anexos, poderão ser retirados, pelos interessados ou seus representantes,

pessoalmente, até dez (10) dias antes do vencimento desta licitação,, no Departamento de

Materiais — Divisão de Compras da CELESC, endereço acima, no horário das 08:00 (oito)

às 11:00 (onze) a das 14:00 (quatorze) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda A sexta-feira;

b) Somente firmas devidamente inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores da CELESC, para
o presente exercício, poderão tomar parte desta licitação.

DA PROPOSTA:

A proposta, atendida as exigências e disposições do edital, deverá ser apresentada até a hora

e data aprazadas para o vencimento desta Concorrência Pública.

A sessão pública de abertura das propostas apresentadas, será realizada às 14:00 (quatorze)

horas do dia do vencimento, nas dependências do edifício sede da CELESC, na presença dos

interessados. ,''¦.¦
' 

Florianópolis, 05 de Novembro de 1974

(•) Ilegível

Diretoria Administrativa

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS
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Brasil lidera ginástica
após o primeiro dia de
disputa em Porto Alegre
Po?to Alegre — Como já

era esperado, o Brasil assii-
iriiuí a liderança do III
Campeonato Sul-Americano
de' Ginástica Olímpica, tal-
ciado oriiteih à tarde no Gi-
násiO de Esportes do Grê- •
raio i Náutico União. Por
equipe, os brasileiros derro-.
taram ginastas do Chile,
Ventzuela, Peru e Equador
em iodos os exercícios obrl-
gatóhos disputados na
aberiuxa da competição: so-
Io, éavalo: e argolas para
homtens; salto-e paralelas
•assimétricas, mulheres.

Os! destaques individuais
brasileiros, enitre mulheres,
foram a carioca Silvia dos
Anjos, de 14 anos, atleta do

. Tijupa Tênis, campeã brasl-
leira, que somou 9,35 pontos
nas ^paralelas assimétricas;
e *»mineira Ivana Soares,,
comj W Pontos no salto.
Entre os homens destacou-
se p paulista Luís Re-
natq Schick (Pinheiros), bl-
campeão brasileiro, que. ob-
tevej o maior número de
pontos nos exercícios sobre
o cavalo (8,75) e argolas
(8,7Í). A cquiçe brasileira
conta com sete' ginastas em
cada categoria, m á x i m o
permitido pelo regulamento
da dompetição.

Òj atual Campeonato, o
primeiro que .reúne equipes
de mais de dois paises — os
anteriores foram disputa-
dos | apenas enitre Brasil e
Argentina — ressente-se da
íaltf de uma boa equipe de

ginastas argentinos, pois os
melhores -não puderam vior
por falta de verbas „ para
sua manutenção no Brasil.

RESULTADOS

Salto: l<> — Ivana Soares
(Brasil) — 9,10; 2° — Gisei-

le Radomski (Brasil) —
8,85; 3° — Minam Capra
(Brasil) — 8,55; 

'-Brasil-;--
43,35; Chile: 36,70.
Paralelas Assimétricas: Io •

Silvia dos Anjos (Brasil)
-i 9,35; 2o — Giselle Ra-
domski (Brasil) — 9,10;
3o — Silvia Pinent (Brasil) .

9,00; Brasil: 44,75; Chile
36,60;

Solo: Io — Nestor Bravo
Goldschrhidt (Chile) —
8,60; 2o — Luiz Renato
Schick (Brasil i — 8,55; 3o

Raul Penalosá (Venezue-
Ia) — 8,55; Brasil: 41,30;
Venezuela: 39,50; Chile:
35,90. .

Cavalo (masculino): Io —
Luiz Renato. Schick (Brasil)

8,75 pontos; 2o — José
Fernando Abramides (Bra-
sil) — 8,70; 3o — Eduardo
Hasera (Equador) — 8,20-
Brasil: 41,35; E q u a d o r :
36,90; Chile: 35,10. Argolas
(masculino): Io — Luiz Re-
nato Schick (Brasil) —
8,70; 2o — José Abrami-
des (Brasil) — 8,65; 3o —
Raul Penalosá (Venezuela)

8,35; Brasil: 41,40; Vene-
auela: 37,90; Equador: 36,65.
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Toninho, Rondmelli eZico, o treino da manhã no Baiano de Tênis. 5t[tarde foram ao Mercado
,-¦ 
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Interferência extra campo é
ameaça a jogo Flamengo x Bahia

Carlos Alberto Rodrigues
' Enviado especial

Flll/I DE SEMANA ÀVISm

APROVEM AS OFERTAS DA MNESA
Verifique na tabela abaixo, a data èm que'

os Profissionais da Náutica
darão Assistência técnica ao seu Evinrüde.

2o.O

Fim de semana tranqüilo só com
OS PROFISSIONAIS DA NÁUTICAaNIVESÂ S.A.

ti. das Marrecas, 32 -Tel. 222-2981 -242-9261
Rio d* Janeiro

&£;£SÉããã£ã£ãá£&£££l

O presidente da Cobrai,
Áullo Nazareno, telefonou
ontem para o presidente da
•Federação Baiana, Raimun-
do Viana, e pediu-lhe
atenção especial para o fato
de que se houver qualquer
interferência extra campo
no jogo Flamengo x Bahia,
amanhã, solicitará a anu-
lação da partida com toda
a energia. Aulio ainda avl- ,
sou a Viana, a quem tem
em alta consideração* que
os temores' de' interferência
externa nasceram de todas
as ameaças feitas durante
a semana pelo candidato a
vereador e dirigente do
Bahia, Paulo Maracajá.

Comunicou que o juiz se-
rá o pernambucano Sebas-

I tião. Rufino e que a aite-
ração não se deve a. qual-
quer. ameaça de Maracajá
a Dulcídio Vanderlei Bos--
chiiia, mas ao fato de que
o árbitro paulista tem pro-
vas do curso supletivo
amanhã no Rio e não, pode
perdê-las.
TEMPO DE FRONER

Salvador — O Flamengo
reviveu ontem seus dias de
Carlos Froner, com o têbfti-
co Cláudio Coutinho fazen-
dó mistério sobre o time a
ser escalado para o jogo de

amanhã contra o Bahia, na
Fonte Nova, uma partida,
que praticamente deixará o
vencedor — se vencedor
houver — como único can-
didato capaz de furar a du^
pia Flu-Atlético Mineiro na
classificação do Grupo R
para a finalisslma.

E' possível que o próprio
Coutinho realmente ainda
tenha dúvidas, mas a lm-
pressão que deu ao falar so-
bre a escalação de Luisinho,
Paulinho ou Júnior Brasília
na ponta-direita é que está
fazendo mistério á o b r è

. quem irá escolher, talvez na
tentativa de despistar téc-
nico adversário.

MARCIANO, NO. FIM

Luisinho só entrará na
ponta se,<Marciano for esca.

- lado dey início, hipótese que
o próprio Coutinho conslde-
ra dlfícifcbi O mais provável,
portanto, é que o Flamengo
comece com Paulinho ou
Júnior. Brasília — e Coutl-
nho não esclarece quem es-
tá com maiores possibillda-
des — ficando com a opção
de escalar Marciano no se-
gundo tempo.'" Merlca é Zé Robertó'*che-
gar-am ontem do Rio e já
estão escalados. Luis Paulo,
que também viria, foi veta-

do no Rio pelo médico Célio
CÒtecchia. Quanto a Júlio
César, géssóu a perna direi-
ta e já voltou ao Rio. Com
fissura da perna direita, Jú-
lio César responsabilizou o
lateral Esplnosa, do CRB,
por,sua contusão. Segundo
ele, Esplnosa fez-lhe várias
ameaças durante o jogo,
até atingi-lo.

No treino de ontem, uma
troca de passes seguida de
dois-toques, Coutinho só
permitiu, nessa, segunda
parte, finalizações de cabe-1 ça, quando fossem de den-
tro da área. Explicou que,
assim, além de aprimorar
as cabeçadas, forçava os jo-
gadores a. aprimorarem os

¦ lançamentos dè fora d a' 
área. Muita gente, sobretu-
do colegiais, assistiam ao
treino, vaiando muito os jo-,
gadores do Flamengo que1:,
acaso errassem qualquer jo-
gada. O mais visado nas
vaias, era Zico. Por causa

a das valas, Coutinho, duran-
te todo o tempo, procurou
fazer um trabalho de des-
contração junto aos jogado-
res.

De qualquer maneira, fi-
cou uma impressão genera-
lizada de que o ambihete
será bastante hostil contra
o Flamengo na Fonte Nova.
amanhã: Os torcedores do

Bahia estão animados com
a campanha do Bahia, que
consideram a melhor' do
clube em Campeonatos Na-
clonais, e com ó fato de ó
Flamengo — afirmam —
nunca ter ganho do Bahia
na Fonte Nova. Não conten-
tes em ir ao treino, os tor-
fedores' também não dei-
«am as prorximilades do
Hotel Plaza.

BAHIA BARRA EDU
Não só o Flamengo terá

novidades na escalação: o
técnico Orlando Fantoni,
alegando excesso de jogado-
res no meio-campo, barrou
Edu e vai lançar o ex-juve-
nil Washington Luís, muito
ofensivo e veloz. Na ausên-
cia de Jésum, Fantoni
achou indispensável ter ai-
guém naponta-esquerda de
características: semelhantes
para aproveitar os lança-
mento de Fito. :

Há um entusiasmo gene-
ralizado entre todos os jo-
gadores do Bahia, em
função dos últimos sucessos
da equipe. Só se fala em vi-
itória para ser. mantida a
possibilidade de classifica-

. ção.,e,,Fautoni acha normal
que"o ambiente seja esse
pois, em sua opinião, o time
vem sendo perfeito tática-
mente em campo.

Lâttàri dá partida a campaiuia
O candidato à presidência

do Flamengo, Radamés Lat-
tari, esteve ontem na Re-
dação do JORNAL DO BRA-
SIL para anunciar que a
partir da semanai que -vem
4 que sua candidatura ad-
quirirá realmente ritmo de
campanha, depois de uma
reunião na casa de Osvaldo
Aranha Filho, quando serão

traçados todos os planos,'. estabelecida á plataforma e
escolhido o vice.

. Quanto à possibilidade
de retirada de. sua
candidatura, Radamés
Luttarl negou definitiva-
mente. Disse que não foi
procurado por Newton Ri-
que,. que estaria tratando

desse assunto em nome de
Márcio. Braga, mas que se
fosse ¦ não conversaria sobre
o assunto, pois tem compro-
misso com rubro-negros his-
tóricos, como os conselheiros
Carlos Neves Manta, Léo
Paiva, Alberto Izlon Pontes,
que o acompanharam à Re-
daçãó, e vários outros. E,

afinal, com o próprio Fia-
mengo e com seus eleitores.

A demora na arrancada
deveu-se exclusivamente à
viagem de Osvaldo Aranha
Filho, que estava nos Esta-
dos Unidos. C<j>m a chegada
de Aranha, que a dirigirá,
a campanha começará a ser
movimentada.

DE 20 EM 20 MINUTO!.
ifilUGARANOnCIAptMOflCA

i
(
!
NARÂMOJORNAlDOBRAtll.

Uma rádio que se chama jornal
hão podia fazer por menos.
Quer tirar a prova?
E só ligar agora na JB e marcar
no relógio: dentro de 20 minutos

•ho máximo você , \' .
vai ouvir uma notícia patrocinada pela
Caixa Econômica Federal.

Sobre á sua cidade. .
Sobre o trânsito.
Sobre o Oriente Médio, ou sobre os
acontecimentos importantes que
ocorrem em qualquer lugar.
Dê um giro pelo Mundo,
de 20" em 20 minutos.
A Caixa acompanha você.
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CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA

ELETROBRAS

BÁDIO JORNAL DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SUBSIDIARIA DA ELETROBRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DS-GEAPE-035/76 - V e VI

5° E 6> PLANOS DE EXPANSÃO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO E LICITAÇÃO SIMULTÂNEAS
A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO' - CHESF, por melo d«st» Edital,
torna público « todo» oa interesaadoa a aua decisão de realizar concorrência internacional,
limitada aos fabricante» selecionados atravé» do processo de pré-qualificacao, para elaboração
do projeto, fabricação, testes de fíbrica • fornecimento do» seguinte» equipamentos:
1.1 -201 Transformador»» de Corrente de 500kV par» o 5.o Pano d» Expansão da CHESF.
1.2 - 105 Transformadora» de Corrente de 500kV para o 6.» Plano de Expansão- da CHfcSF.

Para pagamento dos equipamentos descrito» no subitem 1.1, a CHESF contará com recurso»
do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, Empréstimo 264 - OC/BR.

-Para pagamento do» equipamentos descritos no subitem 1.2, a CHESF espera contar com
recursos do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, em fase da negociações.

-Somente poderão participar, isoladas ou em consórcio, da pré-qualificação e licitação para o
fornecimento dos equipamentos e serviço» acima descritos, as firmas fabricantes brasileiras •
u firma» fabricantes estrangeiras que sejam nacionais de países membros do Banco iniera-
mericano da Desenvolvimento ou da Áustria, França, Itília, Paise» Baixos • países de desen-
volvimento relativo, membros do Fundo Monetário Internaciona que na dala da chamada a
licitação hajam sido declarados eleglveis para esse efeito pelo banco.
A CHESP- poderá e seu exclusivo critério, realizar inspeções às fábricas das firmas interessadas
em participar da presente licitação, par» avaliação da I capacidade em fornecimento aos equi-
pamentos objeto deste Edital.

A» instruções para preparação e apresentação dos documentos de pré-qualificação •
das Proposta» pare Concorrência, estarão à disposição dos interessado», no endereço aDaixo,
ao preço de Crí 2.000,00 (doi« mil cruzeiros), por subitem, a partir do dia 16 da no-
vembro dê 1976:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO
DIRETORIA DE SUPRIMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - DCC
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS - GEAPE
RUA BENFICA, 715 - MADALENA
FONES: 273944 - 271244
RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL
Cada proponente apresentará . documentação em 3 (três) via» « em envelopes .eparado» .

lacrados para:
a) — pré-qualificação;
b) — proposta geral;

O llD^BONVse^' recebido em 1 (uma) via, em envelope lacrado.

O. envelope, na forma acima descrita, rtrão recebidos ate às 15:00 to'»*Jo 2> *.N.77
ocasião em que se fará a abertura simultânea da documentação de pre-qualificaçao » da»

propostas gerais.

O» invólucro, contendo as propostas-preço serão abertos posteriormente em data que será

divulgada aos participantes habilitados.
.— -^w

Campo Neutro
José Inácio Werneck

â S contratações de última hora do Vas-
/\ co da Gama mostram apenas como são

insinceros certos dirigentes quando
justificam sua inércia sob a alegação de
"comprar eu compro, mas quem há aí para
ser comprado?"

Com seu medíocre time derrotado pelo
Bahia, é na iminência de perder as eleições,
o senhor Agathyrnò logo arranjou uma
enorme quantidade de gente para ser com'
prada, e os foi comprando, de:qualquer.ma-
neirà, a atirar pela janela as formalidades
de praxe.

E ainda há quem se deixe iludir por tal
tipo de demagogia e vote no homem. O que' seus eleitores precisavam se perguntar é
porque hà mais tempo, quando o Vasco sa-
¦fava-se com pênaltis suspeitos e gols aciãen-
tados, o senhor Agathyrnò não tratou de
providenciar um time melhor.

Enfim, cada clube tem o Agathyrnò que
merece. .

HA 
algumas semanas, no Rio, pela Co-

pà Itaú, Thomas Koch desferiu de .
propósito uma bolada contra seu ad-

versário Fernando Gentil. Agora, em São
Paulo, conversando com um amigo, Fernando
confessou que de fato nunca esteve tão per-
to de perder a cabeça e pular a rede, partin-1
do para a agressão pura e simples;

Como se vê, anima-se o tênis brasileiro,
se bem que nem sempre nos ferinos mais es-
portivos. Ainda agora temos as dificuldades
dos tenistas cariocas, cansados de muita po-
lítica e pouco esporte, já que o calendário de
competições anda em total marasmo.

Por isto mesmo, Roberto Cooper, Sér-
gio Bezerra e mais alguns outros resolveram
lançar à presidência da Federação um can-
didato que antes demais nada represente a
eles mesmos, tenistas. Eu, que desde já apoio
a iniciativa, lamento apertas que um dos
clubes mais tradicionais no esporte — o Flü-
minense — continue fora dos campeonatos.
Aparentemente, o Fluminense afastou-se
por ver que,/p>pois da fusão, perderia o con-.
trole que ha anos exercia. E' uma atitude
pouco recpmerAd|iyel, principalmente quando
nos lembramos que o presidente do clube, o

-Dr Francisco,, Jciorta, sempre se declarou, ele
próprio, um tenista entusiasmado.

O 
Cruzeiro faz este fim de semana uma
partida amistosa com o propósito ex-
clusivo de relançar seu lateral Neli-

nho e fazê-lo assim adquirir ritmo para o
jogo contra o Bayern. Pelo que estou infor-
mado, Zezé Moreira é contra a idéia de pro-
mover o retorno do jogador e só aceitará es-
calar Nelinho em Munique sob muita pres-
são da diretoria. 'r'"

E Zezé está com a razão. Talvez os ãiri-
gentes do Cruzeiro não saibam, mas fins de
novembro em Munique não é ainda a época
do frio rigoroso, mas pior: é o tempo da chu-
vinha fina, que deixa o campo escorregadio,
e do frio úmido, que entra pelas ossos. Para
complicar, é ainda tempo de neblina.

São condições deprimentes e nada fa-
voráveis a um time brasileiro. Menos favo-
ráveis, ainda, a um jogador que volta áe
uma operação de meniscos e que jamais con-
seguirá readquirir sua melhor forma em
uma semana.

* * *

A.CBD 
escolhe com esmero o hotel de

sua Seleção. É o feijão? Crise à vista.
O jogador brasileiro ainda: não ven-

ceu a idade do Feijão.

t-v IZIA um. sábio da bola: "No futebol
li brasileiro, pobre paga e rico dá pai-

pite". A lembrança ocorre-me agora
e remeto-a, juntamente com o leitor, ao pri-
meiro tópico desta coluna. Parece-me opor-
tuna. -

Há quem não tenha entendido? Então
explico: no fim, quem vai pagar todo o rush
do doutor Agathyrnò é o torcedor da geral
e da arquibancada.

FALEI 
acima do Cruzeiro, vou agora fa-

lar do Bayern. O leitor poderá observar
que a presente nota, a exemplo da an-

terior, deveria sair logo após o assunto que
lhe é correlato. Não faz mal: sacrifica-se o
método pela variedade.

O que eu queria dizer é que em Munique
ninguém anda emprestando muita impor-
tancia à decisão com o Cruzeiro. E mais:
ninguém parece dar valor ao Cruzeiro, ale-
gando, entre outros motivos, que se em 1974
Jairzinho não conseguiu jogar nada, não há
de ser agora que o fará.

Em suma, o clima é de confiança em
uma vitória por pelo menos dois gols de di-
ferença, e não custa acrescentar que Mueller
voltou à jogar bem e que Beckenbauer está
em paz com o clube, tendo desmentido seu
interesse (pelo menos, atual) em se trans-
ferir' para o Cosmos.
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Súmula

• ,0 presidente da Fede-
jação Gaúcha de Futebol,
Rubens Hoffmaister, tele-
grafou ontem aò presidente
da Comissão Brasileira de
Arbitragens de Futebol, Au-
lio Nazareno, solidarizai»-
do-se com as medidas que'á Cobrai tem tomado com
'respeito à^seriedade nas es-
calações dos juizes ?ara os
jogos do Campeonato Na-
cional.

^ O árbitro da Federação
Paulista, Sérgio Bertigno»,
enviou carta à CBD denun-
ciando o. superintendenite
da FPF, Si- Cláudio Castl-
lho, de lhe ter exigido que
.ajudasse.o Guarani na par-
-.tida contra o América do
Rio, a 26 de outubro, em

^Campinas A carta do árbi-
¦tro já está com o Almirante
Heleno Nunes.
i O Náutico enfrenta
amanhã, o Grêmio, no Está-
'dio do Arruda,' com_ espe- •
Tanças de classificação, se-
gundo ò técnico Valdemar
Carabina, que lançará Fe-
'flato e Toninho "para ven-
"cer o time gaúcho". O trei-
nador Telê Santana esta
W problemas no Grêmio,
pois o lateral-esquerdo Bolí-
yar não acompanhou a
equipe, Já que, em Salvador,
foi desligado da delegação
j>or indisciplina e retornou
a Porto Alegre. O time do
Náutico-para enfrentar o
Grêmio é Luís: Fernando,
Borges, Beliato* Gerailton e
Clésio, Fedato ':«, Toninho,
Dedeu, Mário e Gilyan. Grê-

Jnü0 _ Cejas ou Alexandre,
Eurico, Ancheta, Beto Fus- /•cãô e Wilson, Alexandre,

JVitor Hugo e.Iúrà, Zequüiha,
iTarciso e Ortiz ou Alcino.
.'« Madureira' e Bangti en-
^frentam-se hoje a partir
idas 15h30m, em Conselheiro*Galvão, pelo Torneio Flumi'-'.nense de Integração.
», O Cruzeiro viaja no dia
?Z0 para Munique, onde joga
fno dia 23 contra o Bayern
rà primeira partida decisiva
pelo título dé campeão
mundial de clubes. O presi-'dente da Federação Minei-
ra, José Guilherme, chefia-"rá a delegação, que contara'com 17 jogadores, já esco-*lhi-los pelo técnico Zezé Mo-
reira: Raul, Hélio, Nellnlío,

'Osires, Morais, Darci, Van-
feriei, Forlan, Wilson Pláz-
sa, Zé Carlos, Eduardo, Isi-

[doro, Jairzinho, Ronaldo,
Palhinha, Dirceu Lopes e
Joãozinho. O jogo em Muni-

. que começa às 2Qh (16h de
Brasília). O árbitro será es-
colhido por sorteio meia ho-
ra antes do jogo entre o
uruguaio Ramon Barreto, o
chileno Juan Silvano e o ar-
gentino Luis Pistarino. Na
segunda partida, dia 21 de
dezembro, às 21 horas, no
Estádio Minas Gerais; em
Belo Horizonte, o trio de
arbitragem será formado
por juizes europeus indica-
dos pela UEFA.

*V O retorno de Ademir da
"Gula, -que participou nor-
1 malmente do coletivo de
¦ ontem, no Parque Arutártl-
'-ca, é o principal trunfo do
técnico Dudu para 'tentar
Impor ao, Internacional ¦ o

-ritmo cadenciado . dò Pai-
•méiras na partida de
amanhã à. tarde, no Mo-
xumbí, pelo Campeonato
Nacional. Rosemiro deverá
•permanecer na lateral es-
querda, ,com. Valdir na di-,
xelta. Com a volta de Ade-' imtr, Didi fica na reserva. A
boa forma de Leão é tam-

4>ém motivo de segurança,'não só :para~ os .torcedqres:como para os próprios joga-
/"dores. Amanhã será um dia
?cte muita dmportancia para^fceão, já que o ataque do In-'fernacional é, juntamente
%t>m o do Fluminense, o me-*íhor do país. O time do Pai-
meiras alinhará .Leão, Vai-"tllr, Samuel, Aroucã e Rose-
tniro, Pires e Ademir da•Guia, Edu, Jorge Mendonça,

•'Toninho e Vasconcelos.
J». Pinheiros x 9 de Julho
te União Bandeirantes x
Umuaráma são os jogos de
jhoje, válidos pelo Teste 312
da Loteria Esportiva e pelo
Torneio Incentivo para-
naense.
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Vasco reelege Agatimo
para presidente até 79

Agatirno da Silva Gomes
foi mantido na presidência
do Vasco da Gama, para o
triênio 77/79, em eleição que
sensibilizou os meios espor-
tivos no dia de ontem e
transcorreu num ambiente
de tensão e expectativa, co-
mo se esperava. Inclusive,
com alguns incidentes entre
representantes da chapa vi-

toriosa, a Vila Olímpica, e
da oposição, a Renovação
Vascaina, liderada pelo can-
didato João Medrado Dias.

A vitória d» Agatirno co-
meçou a se delinear ao ser
concluída ^a apuração da
primeira das quatro urnas,
pois obteve uma diferença
de- 418 votos (609 a 191).
Com a abertura das demais,

sua vantagem se ampliou
sempre, nesta progressão:
segunda, 685 (379 a 112); tér-
ceira, 1 -mil 223 (717 a 179);
e quarta, 1 mil 620 (529 a
232). Os números finais,
apontaram 2 mil 334 votos
para Agatirno da Silva Go-
mes, 714 para João Medra-
do Dias, 20 nulos e 30 em
branco.

Animação e alguns incidentes

Desde a primeira urna se definiu a vantagem de Agatirtionaproporção de três votos contra um

Campeonato Nacional

Fase Final

JOGOS DE AMANHA

Grupo Q

Palmeiras x Internacional (São Paulo, 16h)

Ponte Preta x Santa Cruz (Campinas, 16h)

Caxias x Coríntians (Caxias do Sul, 16h)

Botafogo SP x Portuguesa (Ribeirão Preto, 16h)

Grupo R

Bahia x Flamengo (Salvador, 17h)

Fluminense x Vasco (Rio, 17h)

Náutico x Grêmio (Recife, 17h)

CRB x Guarani (Maceió, 16h)':;

tesas "V. '-' \ 
fr lÊÊm.
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América
enfrenta
CtUÉeiro ;

Governador Valadares —
Apesar de eliminados do

.Campeonato Nacional e de
jogarem desfalcados da
maioria dos titulares, Amé-
rica e Cruzeiro devem levar
bom público para assistir ao
amistoso que marca, esta
noite, a inauguração do no-
vò sistema de1 iluminação
do estádio locaL

O técnico do Cruzeiro, Ze-
zé Moreira, não concordou
com os diretores de seu clu-
be, que pediram durante to-
da a semana a escalação de
um maior número de titula-
res para melhorar a renda'e, em conseqüência, tam-
bém a quota' de partici-
pação do Cruzeiro — só
Joãozinho, Raul, Morais e
Dirceu Lopes foram confir-
mados.

Os times: América —
País, Sued.AleX, BMuca e
Álvaro; Ivo, Bráulio e Gíl-
son Nunes; Reinaldo, Aílton
e César. Cruzeiro — Raul,
Dick, Morais, Osires e Ma-
riano; Valdo e Ronaldo; Eli,
Lívio, Dirceu Lopes e João-
zinho.

Para as duas equipes o
amistoso, vale mais como
treino. O América se prepa-
ra para o Torneio Cen-
tro-Oeste, que começa na
próxima semana, enquanto
o Cruzeiro está em plena
campanha para a decisão
mundial" com o Bayern, a
ter início em Munique, no
próximo dia 23.

O América- será dirigido
pelo supervisor Aby Hauser,
em substituição ao técnico
Admildo Chirol, que alegou
motivos particulares e pe-
dlu licença para não viajar.
Depois do jogo a equipe
viaja pára Manhumirim,
onde enfrenta uma seleção
local, amanhã à tarde. Pe-
los dois amistosos 

'o Améri-
ca recebe OrS 95 mil.

Botafogo
ainda pode
perder Dé

A prevalecer o comenta-
rio feito ontem"pelo procu-
rador de Dé, José Palmeira
Branco, o jogador — que se
recusa a assinar o distrato
com o Vasco sem antes re-
ceber do clube a impor.tan-
cia de Cr$ 300 mil — pode
ser devolvido a São Januá-
rio. Ao Botafogo; nesse caso,
será feito o retorno de Cr$
1 milhão 200 mil, cOrrespon-
dentes a 60% do valor do
passe.

Palmeira Branco justifi-
cou que o jogador, com 28
anos, é responsável pelo
sustento de três irmãs e
sente ser essa a última
oportunidade de ganhar ai-
gum dinheiro. Sem receber
os Cr$ 300 mil, Dé, segundo
ainda seu procurador, pre-
fere desistir da, itransferêh-
cia, que lhe valerá apenas
mais Cr$ 3 mil de salário
por mês.
MARINHO VIAJOU /

O lateral-esquerdo Marl-
nho seguiu ontem & tarde

¦ para Manaus, onde já deve
jogar amanhã, contra ò Na-
cional, no encerramento do
primeiro-turno do qúadran-
guiar. A última rodada do
torneio começa hoje à moi-
te, com.a partida Remo x
Paissandu,- em Belém. O
Nacional é líder com.quatro
pontos ganhos, o Remo so-
ma três, o Botafogo tem

, dois e o. Paissandu apenas
um. O segundo turno será
disputado em Belém, a co-
meçar no outro domingo,
dia 21, mas antes o Botafo-
go. fará um amistoso em
Santarém, no interior pa-
raense.

Agatirno Gomes, confiante, votou às 16 horas

Tmvaglini quer que Flu
faça gol no começo pára,
jogar em contra-ataques

Antes do inicio, das elei-
ções; os fiscais da Renova-
ção Vascaina exigiram a
abertura das quatro urnas
instaladas na Sala de-Tro-
féus, onde também exis-
tiam duas cabinas. Queriam
constatar a inexistência de
qualquer voto depositado
indevidamente em nome de
Agatirno. , \

A mesa responsável pelas
eleições tinha os seguintes
componentes: presidente —
Manoel Pereira Rajão, tam-
bém presidente da assem-
bléia-geral; membros: Gui-
lherme Antunes Batista,
presidente do Conselho De-
liberativo; Ismael Pinto de
Souza, presidente do Conse-
iho de Beneméritos; Emes-
to Alheira, presidente do
Conselho Fiscal; Mário Fi-
gueiredo, vice-presidente do
Conselho Deliberativo; Al-
berto Carvalho Silva, vice-
presidente do Conselho de
Beneméritos; secretários —
Ari Rocha e Severino Gar-
cia Pereira. '.

As eleições, marcadas
para começar às 10 horas,
tiveram um atraso de 30
minutos, pois o fiscal, da
Renovação Vascaina, Eurico
Miranda, . muito nervoso,
disse inexistir clima f avorá-
vel, porque elementos das
duas facções estavam bri-
gando nas ruas próximas ao
estádio.. Finalmente, chegou
a informação de que já es-
tava tudo tranqüilo e o só-
cio Adriano Rodrigues foi o
primeiro a votar. Três fis-
cais de cada chapa se movi-
mentaram o dia inteiro

! dentro da Sala de Troféus,

Atrair o Vasco para seu
campo, numa. maneira de
abrir espaços para se lan-
çar em contra-ataques, tal
como ocorreu na partida
contra o Guarani, é a ma-
neira como'Travaglini quer
ver o Fluminense atuando
no jogo de amanhã. Mas,
para que issp seja possível",
o técnico acha que o time
precisa conseguir um gol
nos primeiros minutos.

Embora o Vasco esteja
em situação difícil e neces-
site de uma-vitória para se
manter com possibilidades
de chegar entre os dois prl-
meiros colocados, Travagli-
ni é de opinião que o adver-
sário atuará de maneira fe-
chada, preocupado em.não
sofrer gols.

TREINO TÁTICO

Esta manhã haverá trei-
nárheruto tático, no qual
Travaglini fará algumas ob-
servações sobre a melhor
maneira de explorar ps con-
tra^ataques. Entretanto, a
realização do exercício está
na dependência da recupe-
ração de- Miguel;— torsão
no tornozelo—e Carlos Al-
berto, contundido no joelho.

Uma das preocupações de
Travaglini é a impaciência
da equipe do Fluminense
quando encontra dificulda-
de em conseguir um gol.

— Contra o Guarani,
marcamos um gol aos sete
minutos e o time se movi-
mentou bem, principalmen-

te porque nosso adversário
precisou sair: o.mesmo po-
dará acontecer com o Vas-
co. Por isso, é importante
conseguirmos um gol. Fui
informado que o Vasco jo-
gará fechado. . , ,
OS PROBLEMAS

Nos exercícios de ontem,
Miguel fòl-o único jogador
que não participou de ne-
nhuma atividade. Seu tor-
nozelo permanece bastante
inchado e o médico Arnaldo
Santiago considera prema-
turo fazer qualquer prog-"
nóstico. Quanto a Carlos Al-
berto, as possibilidades de
recuperação são maiores.
Até porque, o lateral trei-
nou ontem moderadamente
e ainda foi submetido a
exercícios com halteres.

Depois do treino Carlos
Alberto se mostrava otimis-
ta e explicou que já sentia
a .contusão antes da partida
contra o Guarani, mas
atuou por 

'considerar o jdgo
importante. Entret án t o,
quando o Fluminense con-
seguiu seu quarto gol, pediu
substituição porque mão ha-
via mais necessidade de
continuar em campo.

Tão logo regresse de Belo
Horizonte, o p r e s i d e n t e
Francisco Horta entrará em
contato, com o empresário
chileno, Alfredo Asfora, pa-' ra tentar adiar o inicio do
Torneio Vina dei Mar, no
qual foi o último campeão,
e que será disputado entre
os dias 8 e 22 de janeiro.

tentando caracterizar algu-
ma irregularidade.

A certa altura, Eurico Mi-
randa exigiu a saída de um
elemento da polícia parti-
cular do Vasco (à paisana),
mas este permaneceu na
porta, olhando Eurico de
forma irônica. O chefe da
segurança,. Ari de tal, reco-
mendou aos seus subordina-
dos para proibir o ingresso
de qualquer pessoa pela.por-
ta destinada à saída. E
agregou:

— Inclusive esses repor-
teres, que o lugar deles é lá
fora.

Entretanto, os fiscais da
chapa da Vila Olímpica,
sempre que observavam na
fila a presença de eleitores
certos de Agatirno, manda-
vam que entrassem pela
porta da saida, para vota-
rem mais rápido. O fato
chegou a gerar um tumulto.

Narciso Bastos, sócio nú-
mero um do Vasco, de 85
anos, compareceu em sua
cadeira de rodas e disse que
votaria em Agatirno. Pouco
depois das 13 horas, o presi-
dente Agatirno Gomes en-
trou na Sala de Troféus mas
disse que tinha ido lá ape-
nas para observar o anda-
mento das eleições, pois só
pretendia votar mais tarde.
Votou às 16 horas e, nesta
altura, 1 mil 600 sócios já
haviam assinado d livro
eleitoral, sendo 10 mulheres.' Ao votar, Medrado Dias
disse que, independente de
sua vitória, o importante no
movimento oposicionista erà
ter conseguido reavivar a
política do clube. Se eleito,

procuraria cumprir as pror
messas de sua plataforma;
caso contrário, a Renovação
permaneceria atenta, para
fiscalizar o comportamento
de Agatirno Gomes na pre-
sidência. <

Na parte da .noite, quan-
do foi maior o movimento
em São Januário, cerca de
150 pessoas chegaram a se
acotovelar na Sala de Tro-
féus, causando certa In-
tranqüilidade aos que de-
sejavam votar. A confusão
era provocada por um ser-r
viço provisório de tesoura-
ria, instalado no local, a
fim de permitir aos sócios
em atraso legalizarem sua
situação, para votar em seT
guida. . ..

Do lado externo do esta-
dio, registraram-se vários
incidentes, nias nenhum
grave. Um' caminhão da
Renovação executou o HiT.
no do Vasco durante o dia
inteiro, enquanto elemen-t
tos da chapa situacionista
procuravam distribuir voí
lantes a todos que se apror
ximavam do portão princi;
pai. Um rapaz de 19 anos,
Marco Antônio- Rodrigues
Vieira, cabo eleitoral de
Agartino, foi agredido ao
tentar entregar um volan-r
te justamente a um asso-
ciado simpatizante de Me-
drado. O choque da PM
chegou a prender o rapaz
mas, com a interferência
do presidente Agartino, a
prisão foi relaxada. Houve
também uma troca de so*-
cos entre elementos da fa-
mília Gracie, simpatizan-
tes da Rehoyação Vascaina,
com cabos eleitorais da Vi:
ia Olímpica. ,:,

Time treina mal até com música
Embora a música estrl-

dente vinda de uma quer-
messe próxima chegasse a
dar a impressão de que o
ambiente era de festa com-
pleta, os jogadores do Vasco
treinaram preocupados, on-
tem pela manhã, no campo
da Portuguesa, na Ilha do
Governador. E havia uma
razão para isto: além de já
estar definida a ausência
do goleiro Mazaropi no jogo
de amanhã, o time titular-
não conseguiu marcar um
gol sequer nos suplentes, fa-

vto pouco animador para
quem vai enfrentar o Flu-
mlnense.

Sem Mazaropi — que soli-
citou dispensa, por se en-
contrar abalado com a mor-
te de sua mãe.— e sem um
companheiro ideal para Ro-
berto, no ataque, o técnico
Paulo Emílio passou os 60
minutos do coletivo dando
instruções especiais aos ti-

tulares, para atuarem tão
defensivamente quanto na
final do Campeonato Cario-
ca.

O técnico recomendou aos
zagueiros para, procurarem
se valer ao máximo da tátd-
oa do impedimento, como
recurso para neutralizar os
atacantes do Fluminense.
Gil e Doval, especialmente,
vão ser observados em seus
avanços, para que; fiquem
em situação Irregular o
maior, número de vezes pos-
vel.

Paulo Emílio instruiu
também o meio campo no
sentido de se revezar no
apoio ao ataque e solici-
tou a Luis Oarlos para se
colocar na intermediária do
adversário, a fim de apa-
nhar os rebotes das joga-
das feitas .por Roberto: En-
tretanto, Luís Carlos pro-
curou se esmerar mais na
marcação, porque o torno-

zelo dolorido o impedia de
dar piques. Mazaropi foi
substituído pelo goleiro
Mauro.

Como única novidade
ofensiva, a equipe titulai-
contou com as subidas cons-
tahtes dos laterais Marco
Antônio e Toninho. Mas a
falta de um companheiro
para Roberto tornóii inefi-
ciente a tática .de Paulo
Emílio e, ao final de uma
hora de treino corrido, a

, contagem continuava 0 a 0.
O exame médico de hoje

pela manhã confirmará a
equipe titular. Caso Luis
Oarlos continue acusando
dores no tornozelo, será
substituído .por. Jair Pereira.
A equipe provável para en-
frentar o Fluminense é es-
ta: Mauro; Toninho, Abel,
Gaúcho e Marco Anitônlô;
Zanata, Zé Mário e Luís
Carlos (Jair Pereira);, Fu-
manchu, Roberto e Galdtóo.

Ingleses se cuidam para 78
Londres — Às vésperas do embar-

que da Seleção da Inglaterra para Ro-
ma — onde enfrentará a da Itália,
quarta-feira, numa importante par-
tida pelas eliminatórias da Copa do
Mundo — o manager Don Revle e vá-
rios outros dirigentes da Football As-
sociation estudam desde já uma for-
ma de segurar seus jogadores, caso
tenham de ir à Argentina.

Funcionários do Lloyd de Londres
informaram que os dirigentes da Foot-,
bali Association estariam dispostos a
pagar um prêmio de até 25 mil li-
bras (cerca de Cr$ 450 mil) para que
toda a Seleção da Inglaterra tivesse
um seguro no montante de 6 milhões
de libras (cerca de Cr$ 108 milhões),
contra morte ou seqüestro por terror
ristas argentinos.

— O problema é mais sério do que
se pensa — diz Revle. Os clubes in-

gleses exigem que façamos esse segu-
ro,' do contrário não cedem seus jo-
gadores. E sem esses jogadores, claro,
não há Seleção.

Revie lembra que a FIFA já tra-
tou de segurar seus dirigentes e árbi-
tros indicados pára 

"funcionarem na
.Argentina, em 1978, durante a Copa
do Mundo. O jornal londrino Daily
Express dedicou um editorial a pro-
pósito. dessa cautela, dizendo ser ela
plenamente justificável: "Que outra
medida se pode tomar diante dos 1
mil 200 assassinatos políticos já come-
tidos na Argentina> desde março úl-
timo?"

Os ingleses acreditam que, ao seu
lado, nessa posição não apenas de
cautela, mas dè oposição à Copa na
Argentina estejam vários outros pai-
ses europeus, notadamente a Bélgica
e a Holanda.

J

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade
TOMADA DE PREÇOS - E. T; U

- N.0 37/76
faço público-que se acha aberta, uma licitação

sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, pàra'a
exécuçãode. obras, e serviços, de engenharia,' necés-
s|rias ao prosseguimento do-LABORATÓRIO DE Hl-
DRAULICA, situado no BLOCO' "I" do:CENTRO DE
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL- DO RIO
DE JANEIRO.'

Os interessados na presente licitação poderão
obter o Edital, Especificações e demais elementos na
COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LI-
CITAÇÕES, de segunda a sexta-feira, de 9 às ll'e
das 13 às 17 horas.

Data da Realização: 9 de dezembro de 1976.
às 15 horas.

Em, 12 de novembro de 1976.
Eng.° Wolhey Frederico Dantas Hupsel

Presidente da C.P.J.L. do E.T.U. •
(p

MINISTÉRIO DA. INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Instituto do Açúcar e do Álcool
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORAMENTO

DA CANA DE AÇÜCAR . >
COORDENADORIA REGIONAL XESTE,..;",''

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.° 06/76

(EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO)
A Coordenadoria Regional Leste do PROGRAMA NACIONAL

DE MELHORAMENTO DA CANA DE AÇÚCAR,'sito a Rira'Barão 
'

de Miracema n.° 464, na cidade de Campos,- Estado dó Rio de
Janeiro, leva. ao conhecimento dos interessados que.fará realizar,
no dia 29 de novembro do corrente ano, Tomada de Preços para
fornecimento de EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.

PROPOSTAS ..
;As. propostas serão, entregues, no local acima citado, eçn

reunião pública, às 15:ÒÓ horas do dia 29 de novembro do cor-
rente ano. Somente poderão participar dessa Tomada de Preços,
as Firmas que estiverem devidamente cadastradas no PLANALSUCAR.

EDITAL
O ' Edital da Tomada de Preços ora divulgado, bem como

outras informações e detalhes, poderão ser obtidos iunto à Divisão
Administrativo Financeira da Coordenadoria Regional Leste.

Campos (RJ), 12 de novembro de 1976.

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES (P

Para Vereador

NUZMAN

Mm ^Mi:
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{Nome do Candidato)

22/2
(Número)
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(Partido)

NO ESPORTE E NA POLÍTICA

Vitória Minas S.A. - Crédito Imobiliário
"EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"
C.G.C. N.° 28.157.782/0002-77

AVISO AOS CREDORES
O liquidante da Vitória Minas S.A. — Crédito Imobiliário

— "em liquidação extrajudicial" — devidamente autorizado pelo"
Banco Central do Brasil, vem, pelo1 presente, na forma do Ari.,,
22 • seus parágrafo» da Lei n.° 6.024,- de 13 de março de.
1974, convocar os credores desta sociedade a apresentar as
declarações e documentos justificativos dos seus créditos, a partir
do dia 11 de outubro de 1976, até às 17 horas do dia 19 de
novembro de 1976. -
2. Referidas "declarações" deverão ser feitas conforme modelo

que se acha à disposição dos interessados nos endereços a
seguir indicados e serão recebidas, para exame e eventual apro-•>
vação e inclusão do declarante no quadro geral de credores
da massa, de segunda a sexta-feira, no horário de 10 às 12
e das 14 às 17 horas no prazo acima.
3. ENDEREÇOSt

Vitória — ES — Rua General Osório, 80
Belo Horizonte — MG — Av. Amazonas, 686
Brasília — DF — S.C.S., !Ed. Jockey Club - Sala n.° 108.

4. Na forma da lei, os investidores-credores por cadernetas de

poupança e letras imobiliárias vencidas ou vincendas de emissão
da Vitória Minas S.A. — Crédito Imobiliário — "em liquidação
extrajudicial", ficam dispensados de declararem esses créditos,
devendo, contudo, relacionar por ordem cronológica de emissão
e vencimentos, e entregar tais títulos no prazo, em qualquer dos
endereços acima, para fins de conferência.

Vitória — ES, 11 de outubro de 1976.
JOAQUIM VIEGAS GUERREIRO
Liquidante v



Súmula

,0 presidente da Fede-
ração Gaúcha de Futebol,
Rubens Hofímaister, tele-
grafou ontem ao presidente
da Comissão Brasileira de
Arbitragens de Futebol, Au-
lio Nazareno, solidarizan-
do-se com as medidas que
a Cobraf tem tomado com
respeito à seriedade nas es-
calações dos juizes para os
jogos do Campeonato Na-
cional.

O árbitro da Federação .
Paulista, Sérgio BertignalM,
enviou carta à CBD deraun-
ciando o superintendenlte
da FPF, Sr Cláudio Casti-
'lho, de lhe ter' exigido que
ajudasse-o Guarani na par-
tida contra o América do
Rio, a 28 de outubro, em
Campinas A carta do árbi-
•tro Já está com o AlmiiTante .
Heleno Nunes.
, o Náutico enfrenta
amanhã o Grêmio, no Está-
dio do Arruda, coin espé-
ranças de classificação, se-
gundo o técnico Valdemar
Carabina, que lançará Fe-
dato e Xoninho "para ven-
cer o time gaúcho". O trei-
nador Telê Santana está
com problemas no Grêmio,
pois o lateral-esquerdo Bolí-
var não acompanhou a
equipe, jà que, ein Salvador,
foi desligado da delegação
por indisciplina e retornou
a Porto Alegre. O time do
Náutico para enfrentar o
Grêmio é luis Fernando,
Borges, Beliato, Gerailton e
Clésio, Fedato e Toninho,
Dedeu, Mário e Gilvan. Grê-
mio — Cejas ou Alexandre,
Eurico, Ancheta, Beto Fus-
cão e Wilson, Alexandre,
Vitor Hugo e Iúra, Zequinha,
Tarciso e Ortiz ou Alcino.

Maduteira e Bangu en-
. frenitam-se hoje a partir

das 15h30m, em Conselheiro
Galvão, pelo TorneibFlumi1-
nense de Integração.
. O Cruzeiro viaja no dia
20 para Munique, onde joga
no dia 23 contra o Bayern
a primeira partida decisiva
pelo título de campeão
mundial de clubes. O presi-
dente da Federação Minei-
ra, José Guilherme, chefia-
rá a delegação, que contara
com M jogadores, ja esco-
lhidos pelo técnico Zeze Mo-
reira: Raul, Hélio, Nelinho,
Osires, Morais, Darci, Van-
derlei, Forlan, Wilson Piaz-
sa, Zé Carlos, Eduardo, Isi-
dioro, Jairzinho, Ronaldo,
Palhinha, Dirceu topes e
Joãozinho. O jogo eP» Muni-
que começa às 20h (16h de
Brasília). O árbitro será es-
colhido por sorteio meia ho-
ra antes do jogo entre o.
uruguaio Ramon Barreto, o
chileno Juan Silvano e o ar-
gentino Luis Pistarino. Na
segunda partida, dia 21 de
dezembro, às 21 horas, no
Estádio Minas Gerais, em
Belo Horizonte, o trio de
arbitragem será f o r m an o
por juizes europeus indica-
dos pela UEFA.
#. O retorno de Ademir da
Guia, flúe' participou nor-'malmente • do coletivo^ de,
¦ontem, no Parque Antarti-
ca, é o principal trunfo do
técnico Dudu para tentar
taipor ao Internacional o
ritmo cadenciado do Pai-
meiras na partida de
amanhã à .tarde,' no Mo-
xumbi', pelo Campeonato
Nacional. Rosemiro deverá
permanecer na lateral es-
querda, com Valdir na di-
relta. Com a volta de Ade-
iniT, Didi fica na reserva. A
boa forma de Leão é tam-
bém motivo-de segurança,
não só para os torcedores
como para os próprios joga-
dores. Amanhã será um dia
dè muita importância para
Leão, já que o ataque do In-
ternacional é, juntamente
com o do Fluminense, o me-
lhor do pais. O time do Pai-
meiras alinhará Leão, Vai-
dir, Samuel, Arouca e Rose-
miro, Pires e Ademir dá
Guia, Edu, Jorge Mendonça,
Toninho e Vasconcelos.
• Pinheiros, x .9 de Julho
te União Bandeirantes x
Umuarama são os jogos-de
hoje, válidas pelo Teste 312
da Loteria Esportiva e pelo
Torneio Incentivo para-
naense.
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Vasco reelege Agatirno

para presidente até 79
Agatirno da Silva Gomes

foi mantido na presidência
do. Vasco da Gama, para o
triênio 77/79, em eleição que
sensibilizou os meios espor-
tivos no dia de ontem e
transcorreu num ambiente
de tensão e expectativa, co-

mo se esperava. Inclusive,
com alguns incidentes entre
representantes da chapa vi-
toriosa, a Vila Olímpica, e
da oposição, a Renovação

. Vascaína, liderada pelo can-
didato João Medrado Dias.

A vitória de Agatirno —
segundo os elementos de

Animação e alguns incidentes

Desde aparte da manhã, longa fila se estendia diante da entrada do estádio de Soo Januário

Campeonato Nacional
Fase Final

JOGOS DE AMANHA

Grupo Q

Palmeiras x Internacional (São Paulo, lóh)

Ponte Preta x.Santa Cruz (Campinas, lóh)

Caxias x Coríntians {Caxias do Sul, 16h)

Botafogo SP x Portuguesa (Ribeirão Preto, 16h)

Grupo R

Bahia x Flamengo (Salvador, 17h)

Fluminense x Vasco (Rio, 17h).

Náutico X Grêmio (Recife, 17h)

CRB x Guarani (Maceió, lóh)

América
enfrenta
Cruzeiro

Botafogo
ainda pode
perder De

Governador Valadares —
Apesar de eliminados do
Campeonato Nacional e de
jogarem desfalcados da
maioria dos titulares, Amé-
rica e Cruzeiro devem levar
bom públáco para. assistir ao
amistoso que marca, esta
noite, a inauguração do no-
vo sistema de iluminação
do estádio local.

O técnico do Cruzeiro, Ze-
zé Moreira, não concordou
com os diretores de seu clu-
be, que pediram durante to-
da a semana a escalação de
um maior número de titula-
res para melhorar a renda
e, em conseqüência, tam-
bém a quota de partici-
pação do Cruzeiro — so
Joãozinho, Raul, Morais e
Dirceu Lopes foram confir-
mados..

Os times: América —
Pais, Sued, Alex, Büuca> e
Álvaro; Ivo, Bráulio e Gil-
son Nunes; Reinaldo, Ailton
e César. Cruzeiro — Baul,' 
Dick, Morais, Osires e Ma-
rlano; ValdQ e Ronaldo; Eli,
Livio, Dirceu Lopes e João-
zinho.

Para as duas equipes o
amistoso vale mais como
treino. O América se prepa-
ra para o Torneio Cen-
tro-Oeste, que começa na
próxima semana, enquanto
o Cruzeiro está em plena
campanha para a decisão
mundial com o Bayern, a
ter início em Munique, no
próximo dia 23.

O América será. dirigido
peio supervisor Aby Hauser,
em substituição ao técnico
Admildo Chlrol, que alegou
motivos particulares e pe-
diu licença para não viajar.
Depois do jogo a equipe
viaja para Manhumirim,
onde enfrenta uma seleção
local, amanhã à tarde. Pe-
los dois amistosos o Améri-
ca recebe Cr$95 mil

A prevalecer o comenta-
rio feito ontem pelo procu-
rador de Dé, José Palmeira
Branco, o jogador — que se
recusa a assinar o distrato
Com o Vasco sem antes re-
ceber do clube a impor tan-
cia de Cr$ 300 mil — pode
ser devolvido a São Januá-
rio. Ao Botafogo, nesse caso,
será feito o retorno de Cr$
1 milhão 200. mil, correspon-
dentes a.60% do valor do
passe.

Palmeira Branco justifi- 
'

cou que o jogador, com 28
anos, é. responsável pe 10
sustento de três Irmãs e
sente ser essa a última
oportunidade de ganhar ai-
gum dinheiro. Sem receber
os Cr$ 300 mil.Dé, segundo
ainda seu procurador, pre-
fere desistir da transferên-
cia, que lhe valerá apenas
mais Cr$ 3 mil de salário
por mês.
MARINHO VIAJOU

O lateral-esquerdo MaTl-
nho seguiu ontem à tarde
para Manaus, onde já deve
jogar amanhã, contra o Na-
cional, no encerramento do
primeiro turno do quadran-
guiar. A última rodada do
torneio_começa hoje à nol-
te, com á partida Remo x
Paissandu, em Belém. O
Nacional é líder com quatro
pontos ganhos, o Remo so-
ma três, o Botafogo tem
dois e o Paissandu apenas
um. O segundo turno será
disputado em Belém, a co-
nieçar no outro domingo,
dia 21, mas antes o Botai o-
go fará um amistoso em
Santarém, nò interior pa-
raense.

¦Agatirno Gomes, confiante, votou às 16 horas

Travaglini quer que Flu
faça gol no começo para
jogar em contra-ataques

Antes do início das.elei-
ções, os fiscais da Renova-
ção Vascaína exigiram a
abertura das quatro urnas
Instaladas na Sala de Tro-
féus, onde também exis-
tiam duas cabinas. Queriam
constatar a inexistência de
qualquer voto depositado
indevidamente em nome de
Agatirno.

A mesa responsável pelas
eleições tinha os seguintes
componentes: presidente —
Manoel Pereira Rajão, tam-
bém presidente. da assemr
bléia-geral; membros: Gui-
lherme Antunes Batista,
presidente do Conselho De-
liberativo; Ismael Pinto de
Souza, presidente do Conse-
lho de Beneméritos; Emes-
to Alheira, presidente do
Conselho Fiscal; Mário Fi-
gueiredo, vice-presidente do
Conselho Deliberativo; Al-
berto Carvalho Silva, vice-
presidente do Conselho de
Beneméritos; secretários —
Ari Rocha e Severino Gar-
cia Pereira.

As eleições, marcadas
para começar às 10 horas,
tiveram um atraso- de 30
minutos, pois o fiscal da
Renovação Vascaína, Eurico
Miranda, muito nervoso,' disse inexistir clima f avorá-
vel, porque elementos das
duas facções estavam bri-
gando nas ruas próximas ao
estádio. Finalmente, chegou
a informação de que já es-
tava tudo tranqüilo e o só-
cio Adriano Rodrigues foi o
primeiro a votar. Três fis-
cais de cada chapa se movi-
mentaram o dia inteiro
dentro da Sala de Troféus,

tentando caracterizar algu-
ma irregularidade.

A certa altura, Eurico Mi-
randa exigiu a saída de um
elemento da policia parti-
cular do Vasco (à paisana),
mas este permaneceu na
porta, olhando Eurico de
forma irônica. O chefe da
segurança, Ari de tal, reco-
mendou aos seus subordina-
dos para proibir o ingresso
de qualquer pessoa pela por-
ta destinada à saída. E
agregou:

— Inclusive esses repor-
teres, que o lugar deles é lá
fora. ;

Entretanto,. os fiscais da
chapa da Vila Olímpica,
sempre que observavam na
fila a presença de eleitores
certos de Agatirno, manda-
vam que entrassem pela
porta da saída, para vota-
rem mais rápido. O fato
chegou a gerar um tumulto.

Narciso Bastos, sócio nú-
mero um do Vasco, de 85
anos, compareceu em sua
cadeira de rodas e disse que
votaria em Agatirno. Pouco
depois das 13 horas, o presi-
dente Agatirno Gomes en-
trou ria Sala de Troféus mas
disse que tinha ido lá ape-
nas para observar o anda-
mérito das eleições, pois sú
pretendia votar mais tarde.
Votou às 16 horas e, nesta
altura, 1 mil 600 sócios já
haviam assinado o livro
eleitoral, sendo" 10 mulheres.

Ao votar, Medrado Dias
disse que, independente de
sua vitória, o importante no
movimento oposicionista era
ter conseguido reavivar a
política do clube. Se eleito,

Time treina mal até com música

d.estaque no clube — de-
veu-se realmente às contra-
tações de jogadores feitas
nos últimos dias. Ela se de-
senhou de forma nítida
desde a abertura da primei-
ra das quatro urnas, na
proporção de três votos pa-ara um.

"•;£

procuraria cumprir as pro-
mèssas de sua plataforma;
caso contrário, a Renovação
permaneceria atenta, para
fiscalizar o comportamento
de Agatirno Gomes na pre-
sidência.

Na parte da noite, quan-
do foi maior o movimento
em São Januário, cerca de
150 pessoas chegaram a se
acotovelar na Sala de Tro-
féus, causando certa in-
tranqüilidade aos que de-
sejavam votar. A confusão
era provocada por um ser-
viço provisório de tesourar
ria, instalado no local, a
fim de permitir aos sócios
em . atraso legalizarem suá
situação, para votar em ser-
guida.

Do lado externo do estar
dio, registraram-se vários
Incidentes, mas nenhum
grave. Um. caminhão da
Renovação executou o iHi-
no do Vasco durante o dia
inteiro, enquanto elemenf •
tos da chapa situacionista
procuravam distribuir vo-
lantes a todos que se apro-
ximavam do portão princi-
pai. Um rapaz de 19 anos",
Marco Antônio Rodrigues
Vieira, cabo eleitoral de
Agartíno, foi agredido a<?
tentar entregar um volan-
te justamente a um assoj-
ciado simpatizante de-Me-
drado. O choque da PM
chegou a prender o rapaz
mas, com a interferência
do presidente Agartino, ã
prisão foi relaxada. Houve
também uma troca de so-
cos entre elementos da fa?
milia Gracie, simpatizaria
tes da Renovação Vascaína,
com cabos eleitorais dá Vir
Ia Olímpica.

j.

Atrair o Vasco para seu
campo, numa maneira de
abrir espaços para se lan-
çar em contra-ataques, tal
como ocorreu na partida
contra o Guarani, é a ma-
neira como Travaglini quer
ver o Fluminense atuando
no jogo. de amanhã. Mas,
para que isso seja possível,
o técnico acha que o time
precisa conseguir um gol
nos primeiros minutos.

Embora o Vasco esteja
em situação difícil e neces-
site de uma vitória pára se .
manter com possibilidades
de chegar entre os dois pri-
meiros colocados, Travagli-
ni é de opinião que p adver-
sário atuará de maneira fe-
chada, preocupado em não
sofrer gols. -

TREINO TÁTICO

Esta manhã haverá trei-
namento tático, no qual
Travaglini fará algumas cb-
servações sobre a melhor
maneira de explorar os con-
tra-ataques. Entretanto, a
realização do exercício está
ha. dependência da recupe-
ração dè Miguel — torsão
no tornozelo — e Carlos A1-.
berto, contundido no joelho.

uina dás preocupações de
Travaglini é a impaciência
da equipe do Fluminense
quando encontra dlficulda-
dé em conseguir uitt gol.

— Contra o Guarani,
marcamos um gol aos .sete
minutos e o time se movi-
mentou bem, princiipalmen-

te porque nosso adversário
precisou sair: o mesmo po-
dera acontecer com o Vas-
co. Por isso, é importante
conseguirmos um gol. Fui
Informado que o Vasco jo-
gará fechado.

OS PROBLEMAS

Nos exercícios de ontem,
Miguel foi o único jogador
que não participou de ne-
nhuma atividade. Seu torr
nòzelo- permanece bastante
inchado e o médico Arnaldo
Santiago considera prema-
turo fazer qualquer prog-
nóstico. Quanto a Carlos Al-
berto, as possibilidades de
recuperação são. maiores.
Até porque, o lateral trei-
nou ontem moderadamente
e ainda foi submetido a
exercícios com halteres.

Depois do treino Carlos
Alberto se mostrava otimis-
ta e explicou' que já sentia

• a contusão antes da partida
contra o Guarani, mas
atuou por considerar o jogo
importante. Entret a n t o,
quando o Fluminense con-
seguiu seu quarto gol, pediu
substituição porque não ha-
via mais necessidade d e
continuar em campo.

Tão logo' regresse de Belo
Horizonte, o presidente
Francisco Horta entrará em
contato com o empresário
chileno, Alfredo Asfora, pa-
ra tentar adiar o início do
Torneio Vina dei Mar, no
qual foi o último campeão,
e que será disputado entre
os dias 8 e 22 de janeiro.

Embora a música estri-
dente vinda >de uma quer-
messe próxima chegasse a
dar' a iiripressão de que o
ambiente era de festa com-
pleta, os jogadores do Vasco
treinaram preocupados, on-
tem, pela manhã, no campo
da Portuguesa, na Ilha do
Governador. E havia uma
razão para isto: além de já
estar definida a ausência
do goleiro Mazàropi no jogo
de amanhã, o time titular
não conseguiu marcar um
gol sequer nos suplentes, f a-
to pouco animador para
quem vai enfrentar o, Flu-
mdnense.

Sem Mazaropl — que soll-
citou, dispensa, por se en-
contrar abalado com a mor-
te de sua mãe ¦— e ,sem um
companheiro ideal para Rò-
berto, no ataque, o técnico
Paulo Emílio passou os 60
minutos do coletivo dando
instruções especiais aos ti-

tuílares, para atuarem tão
defensivamente quanto na
final do Campeonato Cario-
ca.

O técnico recomendou aos
zagueiros para procurarem
se valer ao máximo da tá/ti-
ca do impedimento, como
recurso para neutralizar os
atacantes do Fluminense.
Gil e Doval, especialmente,
vão ser, observados em seus
avanços", para que fiquem
em situação irregular o
maior númeiro de vezes pos-
vel.

Paulo Emílio instruiu
também o meio campo no
sentido de se revezar no
apoio ao ataque e sollcí-
tou a Luis Carlos para se
colocar na intermediária do
adversário, a fim de apa-
nhar os rebotes das joga-
das-feitas por Roberto. En-
tretanto, Luís Carlos pro-
curou se esmerar mais na
marcação, porque o torno-

zelo dolorido o impedia de
dar piques. Mazaropl . foi
substituído pelo goleiro
Mauro. }

Como única novidade
ofensiva, a. equipe titular
contou comas subidas cons-
tantes- dos laterais Marco
Antônio e Toninho. Mas a
falta' de um companheiro
para Roberto toraiou inefi-
ciente a tática de. Paulo
Emílio e, ao final de uma
hora de treino corrido, a
contagem continuava 0 a 0.'

O exame médico, de hoje
¦ pela manhã confirmará a

equipe titular. Caso Luis
Carlos continue acusando
dores no tornozelo, será
substituído por Jàir Pereira.
A equipe provável para en-
frentar o Fluminense é es-
ta: Mauro; Toninho, Abel,
Gaúcho e Marco Antônio;
Zanata, Zé Mário e Luis
Carlos (Jair Pereira)- Fu-'
manchu, Roberto e Galdtari;

Ingleses sé cuidam para 78
Londres — As vésperas do embar-

que da Seleção da Inglaterra para Ro-
ma — onde enfrentará a da Itália,
quarta-feira, numa 

' importante par-
tida pelas eliminatórias da Copa do
Mundo — o manager Don Revie e vá-
rios' outros dirigentes da Football As-
sociation estudam desde já uma for-
ma de segurar seus jogadores, caso
tenham de ir à Argentina.

Funcionários do Lloyd de Londres
informaram que os dirigentes da Foot-
bali Association estariam dispostos a
pagar um prêmio de até 25 mil li-
bras (cerca de Cr$ 450 mil) para que
toda a Seleção da Inglaterra tivesse
úm seguro no montante de 6 milhões
de libras (cerca de Cr$ 108 milhões),
contra morte ou seqüestro por térro-
ristas argentinos. -.\¦;•.',-.

— O problema é mais sério do que
se pensa — diz Revie. Os clubes in-

gleses exigem que façamos esse segu-
ro, do contrário não,cedem seus jo-
gadores. E sem esses jogadores, claro,
não há Seleção.

Revie lembra que a FIFA já tra-
tou de segurar seus dirigentes e árbi-
tros indicados para funcionarem na
Argentina; em 1978, durante a Copa
do Mundo. O jornal londrino Daily -
Express dedicou.um editorial a pro-
pósito dessa cautela, dizendo ser ela
plenamente justificável: "Que. outra
medida se pode tomar diante dos 1
mil 200 assassinatos políticos já come-
tidos na Argentina, desde março úl-
timo?"

Os ingleses acreditam que, ao seu
lado, nessa posição não apenas de
cautela, mas de oposição à Copa na
Argentina estejam vários outros pai-
ses europeus, notadamente a Bélgica
e a Holanda. m]

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade
TOMADA DE PREÇOS - E.T.U,

- N.° 37/76
Faço público que se acha aberta, uma licitação

sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, para a
execução de obras e serviços de engenharia, neces-
sérias ao prosseguimento do LABpRATÓRIO DE Hl-
DRÁULICA, situado no BLOCO "I" do CENTRO DE
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO.

Os interessados na presente licitação poderão
obter o Edital, Especificações e demais elementos na
COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LI-
CITAÇÕES, de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 e
das 13 às 17 horas.

Data da Realização: 9 de dezembro de 1976.
às 15 horas.

Em, 12 de novembro de 1976.
Eng.° Wolney Frederico Dantas Hupsel

Presidente da C.P.J.L. do E.T.U.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Instituto do Açúcar e do Álcool
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORAMENTO

DA CANA DE AÇÚCAR
' • COORDENADORIA REGIONAL LESTE

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.° 06/76

(EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO)

A Coordenadoria Regional leste do PROGRAMA. NACIONAL

DE MELHORAMENTO DA CANA DE AÇÚCAR, «ito à Rua Barão

de Miracema n.° 464, na cidade de Campos, Estado do Rio de

Janeiro, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar

no dia 29 de novembro do corrente ano, Tomada de Preços para

fornecimento de EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.
PROPOSTAS
As propostas serão1 entregues no local acima citado, em

reunião pública, ès 15:00 horas do dia 29 de novembro.do cor-

rente ano. Somente poderão participar dessa Tomada de Preços,

as Firmas que estiverem devidamente cadastradas no PLANALSUCAR.
EDITAI
O Edital da Tomada de Preços ora divulgado, bem como

outras informações e detalhes, poderão ser obtidos junto à Divisão
Administrativo Financeira da Coordenadoria Regional Leste.

Campos (RJ), 12 de novembro d» 1976.

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES (P

Para Vereador

NUZMAN
,„..,.. y*í«W«r«(-TÍ

4* 'rfP > 1—rn^ni^l
(Nome do Candidato)

22/2
(Número)

(Partido)

NO ESPORTE E NA POI-ftlCÀ

Vitória Minas S.A. - Crédito Imobiliário
"EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"
C.G.C. N.° 28.157.782/0002-77

AVISO AOS CREDORES
O liquidante da Vitória Mina» S.A. — Crédito Imobiliário

— "em liquidação extrajudicial" — devidamente autorizado pelo
Banco Central do Brasil, vem, peld presente, na forma do Art. ,

22 e «eus parágrafos da lei n.° 6.024, de 13 de. março de

1974, convocar os credores desta sociedade a apresentar as

declarações e documentos justificativos dos seus créditos, .a partir
do dia 11 de outubro de 1976, íaté as 17 horas do di» 19 de

novembro de 1976.
2. Referidas "declarações" deverão ser feitas conforme modelo

que se acha a disposição dos Interessados nos endereços a

seguir Indicados e serãd recebidas, para exame e eventual apro-

vação e inclusão do declararrte no quadro geral de credores

da massa, de segunda a sexta-feira, no horário de 10 ès 12

e das 14 is 17 horas no prazo acima.
3. ENDEREÇOS:

Vitória — ES — Rua General Osório, 80
Belo Horizonte - MG — Av. Amazonas, 686
Brasília - DF - S.C.S., Ed. Jockey Club - Sala rv° 108.

4. Na forma da lei, os Investidores-credores por cadernetas de

poupança e letras imobiliárias vencidas ou vincendas de emissão

da Vitória Minas S.A. - Crédito Imobiliário - em liquidação

extrajudicial", ficam dispensados de declararem esses créditos,

devendo, contudo, relacionar por ordem cronológica de emissão

e vencimentos, e entregar tais títulos no prazo, em qualquer dos

endereços acima, para fins de conferência.
Vitória — ES, 11 de outubro de 1976.

JOAQUIM VIEGAS GUERREIRO ^ ^
Liquidante
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Capela
Mayrink

0 sino não toca há
cinco anos e o padre
está proibido de di-
zer maifl uma pala-
vra sobre o que acon-
tece na Capela May*
rink. Acontece que,
fechada a cadeado,
a capela se tornou ni-

nho de cupins, que estão corroendo o chão
e o teto. Do 'lado de fora, pode-se ver o telha-
do rachado e invadido de ervas, as paredes
enegrecidas pela umidade ,e transformadas
em "murais" de autógrafos* românticos ou
obscenos. Os 5 anos de abandono correspon-
dem ao tempo em que burocratas discutiam
se a ruína era do Estado ou da Federação.
A capela é monumento histórico, tombado pelo
IPHAN. Sabe para que serve algo assim?"Para saber que evoluímos, como seres e sis-
temas vivos", explica o diretor do IPHAN.
Afinal, a burocracia liberou a verba que pode
salvar a igreja. Não se sabe ainda quando,a
verba será aplicada, nesta obra de emergência.
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DOS CUPINS E
DOS BUROCRATAS

HA 

cinco anos o benedlti-
no Francisco. Ohnmacht
não celebra ¦ missa na
capela Majrrink, como

fazia todos os domingos, para os
visitantes e os moradores da Fio-
resta da Tiíuca, empregados,
guardas-ílorestais, carpinteiros,
pedreiros e jardinelros, "famílias
multo boas", disse ele.v . "Estamos esperando tempos'
melhores,", é tudo o que podefazer o padre, que, já há algum
tempo, também está proibido pe-
Ia Cúria Metropolitana de dar
entrevistas sobre o abandono da
capela. Mas o abandono é gri-
tante. O templo faz parte da Fio-
resta da Tijuca e é monumento
tombado-pelo Instituto dé Patrl-
mônio Histórico e Artístico Naci-
onal. Fechada a cadeado, o tate-
riòr está vazio e inútil. Fora,
além das telhas e clarabóias
quebradas, chamam atenção as
paredes manchadas de umidade,
rachadas e quase totalmente
ocupadas pela atividade literária
de namorados e pornógrafos.

O chão e o teto são devora-
dos pelos cupins, e as duas
Imagens em nichos, ao lado da
porta principal, eram brancas e
estão ficando pretas.

Uma simples olhada afasta
qualquer dúvida: só a burocracia
poderia ter construído ruína tão
deprimente.

O arquiteto Renato Soeiro, dl-
retor do Instiíuto do Patrimônio
Histórico é Artístico Nacional,
rememora, sem que sua voz-cal-
ma se altere,, os lances desta
guerra da burocracia é do cupim
contra um monumento histórico.

Não se perturba diante das
perguntas: 1) por que a reforma
da Capela Mayrink se arrasta
há tanto tempo? 2) qual a situa-
ção atuai destas reformas? 3)
por que os painéis de Fortinarl,
que foram retirados da Capela
para restauração, con t i n u a m
trancafiados em depósito no
MEC?

— Primeiro — responde Re-
nato Soeiro — houve um impas-
se burocrático. Não se sabia mui-
to bem.a quem cabia a respon-
sabilidade pela, administração e
manutenção da capela: se ao
Instituto Brasileiro de Desenvol-
vlmento Florestal, que ádminis-
tra a Floresta da Tijuca, ou ao
Governo estadual, Enquanto
persistiu esta indecisão, riin-
guém pôde fazer nada pelo
monumento.

Em fevereiro de 1972, o en-
tão Presidente Mediei decretou
que a conservação da capela
passava a ser encargo do IBDF,
mas, na prática, o Estado da
Guanabara continuava a tomar
conta não só da capela mas de
toda a Floresta da Tijuca. / u

A fusão, em 1975, nada alte-
rou:, o IBDF (órgão federal):,
dizia-se de mãos atadas enquan-
to' não recebesse, oficialmente,
do. Estado a devolução- da ad«
ministração dà área. Já o Gover-
no estadual se justificava com
argumentos igualmente enqúa-
drados ho modelo do raciocínio
burocrático: não tomaria nerihu-
ma 5 providência- em favor, do
monumento que estava sendo
destruído,. porque: estava prestes
a- transferir,; .em definitivo, a
responsabilidade sobre ele.

GOTÈIRAS, 

'umidadès e
capim nunca tomaram
conhecimento de disçús-
soes deste, nível. Exis-

tem ,sem absurdos e, por isso
mesmo, o estado da capela cada
dia se deteriora mais. A energia
elétrica foi cortada (a Light, à
semelhança dos elementos da
natureza, ignora discussões pa-
ralelas ao pagamento da conta)
e, assim, não funcionam as Iam-
padas especiais que ajudam a
secar a umidade e foram doadas
à capela pelos moradores do Al-
to da Boa Vista;

Uma estrela branca de oito
pontas na paTede frontal do
templo, indica que ele é consa-
grado a Nossa Senhora de Be-
lém. Na estrela, está gravada a
data da construção, 1860. Obra
do Visconde Antônio Alves Souto

que, com a: falência de sua casa
bancária, vendeu a capela é toda
a chácara ao redor para Fran-
cisco José de Mesquita, Marquês
de Bonfim. Morto o Marquês, a
propriedade passou para João
José de Mesquita, Barão de Mes-
quita, cuja filha a vendeu ao
Conselheiro Francisco dé Paula
Mayrink, após a morte do pai.
Foi o Conselheiro Mayrink quem
transferia a capela ao Governo
federal. . í:?à - '" •¦'

Em 1942, atravesse um con-
vênio, Raimundo de Castro Maia
tornou-se administrador* da Fio-
resta da Tijuca e, durante sua
gestão, foram reformados os
diversos prédios da Floresta (in-
clusive a capela), e consertadas
as estradas.' Castro Mala foi
afastado dó cargo, quando o
General Mendes • de' Moraes as-
sumiu a Prefeitura do Rio de
Janeiro. .

Os painéis de Pprtinarl, pln-tados para o interior da Capela
Mairynk, saíram de lá, levados
em colchões para o deposito do
MEC, em-1971, quando começa
a fase atual de abandono deste
monumento histórico. Os painéis
foram -restaurados pela equipe
de Edson Mota, o trabalho dado.
corno pronto em 1973. Mas, en-
tão, a capela já estava fechada
a cadeado, não havia como re-
ceber os -painéis de volta. \
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Painéis de Portinari,
restaurados desde

1973, permanecemem depósito no MEC à
espera de que se

abram os cadeados e
a capela deixe de ser

ruína abandonada

aWrJt-nwai

O graffiti não
é original: nomes

de pessoas, ãizeres
pornográficos
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' Renato Soèlro explica que "a
capela não está mais abandona-
da". Ela é apenas "mais um" do
imenso conjunto de monumen-
tos e prédios tombados pelo
IPHAN, e que estão precisando
de proteção imediata.

Mas, quanto à capela, nós
vamos repor o telhado com te-
lha plana francesa. Vamos rever
a instalação elétrica, e evitar o
ataque..dos cupins com substan-
cias químicas. E' um caso de
emergência, se não atuarmos lo-/-
go, ela acaba.

Tão boa observação justifica
as perguntas: Quando começa-
rão as obras? Em que prazo se-
rão feitas?

Acredito que até o fim do
ano., não sei ainda o prazo.

Sim, mas em que dia co-
meçam?

Realmente não sei. De-
pende de tramitações burocráti-
cas finais. Já temos a verba (Cr$
80 mil), o que significa que a-
obra será feita. Mas de nada
adiantará nosso trabalho se não
for montada uma guarda perma-
nente. Sem vigilância, tudo vol-
tara ao caos atual.

Falta de educação?
Falta dé consciência?

O 

IPHAN, que funciona com
v e.r b a de Or$ 10 ml-

lhões e 148 funcionários,
tem a seu encargo a pro-

teção a uns 900 monumentos iso-
lados, sem contar os conjuntos
históricos,, como Ouro Preto ou
Pelourinho.

Sem gozar de multa conside-
ração pelos que repartem as ver-
bas oficiais, o IPHAN, no mo-
mento , restaura somente as
obras consideradas em estado de
emergência. No Rio, este é o caso
da capela Mayrink; da igreja de
Nossa Senhora da Saúde (com
verba prevista de Cr$ 200 mil);
• da matriz de Nossa Senhora da
Ajuda (verba de Cr$ 400 mil).
Estão em andamento obras em
duas igrejas de Parati.

A questão — diz Renato
Soeiro — é que, apesar de a lè-
gislação assegurar que "coisas
tombadas não poderão, em caso
nenhum, ser destruídas, demoli-
das, ou mutiladas", nada evita
que ocorra a ruína, nem Impede

.o desaparecimento de alguns
monumentos. Muitos proprietá-
rios de prédios tombados se inte-
ressam pessoalmente pela con-
servação, mas como, em geral,
não têm recursos, vão sendo
vencidos pela força da deteriora-
ção. Bem, como também o
Governo não pode atender a
tudo...

Para que preservar nosso
patrimônio histórico e cultural?

Para saber que evoluímos,
e termos consciência do que
somos, como seres e sistemas
vivos, em processo contínuo de
formação. Sem conservarmos a
memória nacional, a mudança
será fator de alienação e desa-
gregação.

Vidros da clarabóia
quebrados,

o mato cresce por~
entre as telhas.

O sino não toca mais

\fVr\fvrur\jr\]f\Tvr{!r^
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1
_.. Aplique no seu bem-estar.
Reforme o banheiro, a cozinha on 

' ' 
\

a fachada do prédio. \
Nós financiamos e garantimos i

rapidez, segurança e higiene. ' •

PROJETOS ú, PLANEJAMENTOS ^CONSTRUÇÕES
Construtora Cedro Planejamentos Ltda.
Av. Geremário Dantas, 665 - Gr. 202 e 304
Tel.: 392-7230 - Jacarepaguá - Rio
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Dizem que o
Verde é a cor
da Esperança.
NósdaSaison
achamosque
também é a
cor da saúde.
Em Itaipava, o melhor
clima do Brasil, em .
quatro alqueires
de verde e muita
Natureza, vocô 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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Cartas Artes Plásticas

TORTURA DOS ADULTOS

"Congratulo-me com o Sr Lauro de Ollvei-
.ra Lima por sua carta intitulada Tortura das
Crianças, publicada no dia 8/11 no Caderno B.
Não sei porque algumas pessoas se mostram e
lutam contra o desejo de uma simplificação
ortográfica. A tortura a que o autor se refere
não é só das crianças, mas também dos adul-,
tos. Muitas vezes,, vemos que pessoas já for-
madas, ao redigirem algo, perguntam: é com S
ou Z? E' com X ou CH?

E apenas se deseja que o mesmo fonema
seja escrito com tuna mesma letra,' e não com
letras diferentes, como Jejum e Geral. Somen-
te alguns professores mais velhos gostam des-
tas minúcias ortográficas fundamentadas na
evolução fonética ou na diacronla. E nem sem-
pie a diacronla ajuda a encontrar a letra cer-
ta. Vejamos algumas normas:

a) escrevem-se com J os nomes de orl-
gem amierindia, africana, ou popular: canjica,
jeca, Mejl, etc. -

b) escrevem-se com J os momes de origem
latina. Aí vem a dificuldade, pois a origem la-
tina é diversificada. Ex: hoje (hodie lat.), Je-
rónimo (Hieronimus, lat.), jasmin (gesiminum,
lat.), jornal (diurnalem, lat.), Igreja (eclesi-
am, lat.), cerveja (cerevisia, lat.). E por que"estrangeiro"? Porque vem do francês "étran-
ger".

Pelo exposto, é fácil sistematizar o em-
prego de J e dó G? .

Os alemães usavam o alfabeto gótico, e
aprendiam o latino para estudarem línguas
estrangeiras. Para evitar esta duplicidade, adoV
taram ò alfabeto latino. Imagine isto no Bra-
sil: mudar todo o sistema alfabético!!! Há.
tanta controvérsia só em se falar na simplifi-
cação da ortografia de alguns íonemas...

João Rosai vo P. Costa — Rio de Janeiro
(RJ)."

ESTÚPIDO CUPIDO

"Na novela, há um estrangeiro norte-ame-
rloano que velo trabalhar com brasileiros e que
é sempre apresentado como meio idiota, sem-
pre bebendo ou pedindo bebida. Leva a garra-
finha no bolso, e, às vezes, bebe diretamente
de uma garrafa grande de uísque.

Ora, eu acho • isto um insulto: primeiro,
porque não há motivo para mostrar um cida-
dão de outro país de modo tão desairoso; se-
gúndo, porque este pais não mandaria, para
representar uma de suas companhias, um ei-
dadão que estivesse sempre bebendo.'

. Nem qualquer companhia particular faria
isso.

Maria Lacombe — Rio de Janeiro (RJ)."

BEIJO NO CAVALO

'•'Li na coluna do Zóxlmo, no dia 30/10,
que "em meados do ano que vem, o cinema
americano vai lançar nova colagem,- reunin-
do, em três.horas de projeção, os maiores cow-
boys de todos os-tempos, entre eles Tom Mix,
Rod Camerón, Buster Crabbe, etc. O título do
filme vai ser The Best of the West.

Estou pensando em quantas saudades des-
portará nos aficionados do gênero. Seria in-
teressante que fossem incluídos, também, ai-
guns ídolos da época do cinema mudo, como:
Ken Maynard, Buck Jones, Tim Mc Coy, Jack
Oxie, Jack Perrin, Buddy Roosevelt, Búfalo Bill
Jr., cujas cenas poderiam ser adaptadas com
música, a exemplo de antigos filmes de Car-
litos.

Aqueles filmes da distribuidora Programa
Argus, nos fins da década de 20 e princípios
da de 30, nos quais uma estrela resplandecen-
te anunciava o título e o intérprete, como fa-
zlam a meninada vibrar 1

Naquele tempo, o mocinho "cheirava" a
vaqueiro dè verdade, e a gente sentia mesmo
que ele sabia montar. Suas roupas eram iguais
às do velho pioneiro do Oeste americano, onde
o herói era autêntico ê o vilão um cabra da .
peste, ruim como cobra.

As diligências, os cavalos, e os bois, Inva-
rlavelmente, eram de cor preta, com cara
branca (não havia teenleolor), e corriam porestradas empoeiradas onde os assaltos eram
espontâneos.

O mocinho geralmente lutava contra mais
de 10 bandidos. Não fumava,nem fazia uso de
bebida alcóolica. Só bebia leite. Vencia sempre
t\ montava nium cavalo branco de dar gosto..-Todos corriam como desesperados, e até mes-
mo a fita chegava, célere, ao quinto rolo.

Triste para nós, garptos de 10/15 anos, era
quando o mocinho beijava o cavalo, e anun-
ciava: Fim.

Aristides Dorigo — Recreio (MG)."

MOSCOU ESTA, LONGE

"Esquecidas as- desilusões proporcionadas
por Montreal, pouco a pouco, se verifica que
para trás vão sendo relegadas as promessas
que visavam, pelo menos aparentemente, si-
tuar ó esporte brasileiro na trilha que con-
duz aos pódiuns Internacionais.

Mas o que se pode esperar, quando uni-
versidades, a peso de -dólares, contratavam
atletas estrangeiros para suas equipes? Quan-
do o esporte universitário, que deveria ser o
berço das glórias olímpicas, pelas mãos dos
interesses, econômicos e políticos, desvlrtua-se
num palco onde, ps atletas se tornam meras
peças de adorno, a serviço de assassinos do
idear olímpico?

Resta a nós, brasileiros, o heroísmo de um
Rômulõ Arantes, de uma Maria Ester, de um
João de Oliveira, para que os hinos que res-
soam nos estádios mundo afora não se tornem
monótona melodia de uma ou duas notas.

Assim; foi após Munique 68, México 72, e
agora Montreal. Mas não há de ser nada: afi-
nal, Moscou ainda está muito longe.

Leopoldo H. Heeren Jr. — Niterói (RJ)."

MULHER. INTEGRAL

"Gostaria de, num comentário sobre A
Mulher Integral, de Carlos Eduardo Novaes,
ressaltar o magnífico desempenho da atriz
Regi'.ia Viana, que jamais deixa a desejar. Sem
olvidar o mérito dos demais participantes, é
realmente Regina Viana quem desperta nos
espectadores não só o humor, mas um senti-
mento agradável de que algo da peça perma-
nece em nós. E que, mais uma vez, foi bem
sucedido o teatro nacional.

Patrícia Vivian Von Benko Horvart — Rio
de Janeiro (RJ)."

/
At cartas dos leitores serão publicadas só quando

tiverem. assinatura, nome completo e legível e endereço.
Todos esses dados terão devidamente verificados.

LARGAR E
CONTER O GESTO

Roberto Pontual

PENA 

que as recentes exposições
de Tomie Ohtáke, Evany Pan-
zeres' e Iberê Camargo, no Rio,
não. tenham sido coincidentes

no tempo. Isto facilitaria uma análise
comparativa de eficácia e comprovação
mais imediatas entre elas, num momento
por aqui pouco afeito às linguagens não
figurativas. É que os três artistas repre-
sentam, com bastante propriedade e em
afastamento geracional significativo; o
percurso da pintura abstrata desde a sua-
fronteira ná liberação emocional, como
nos prova Iberê, até o limite da dispo-
sição racional, segundo o exemplo de
Evany, passando pelo justo equilíbrio de
lirismo e geometria que a obra de Tomie
oferece. Sobre esta última, vista há
pouco na Galeria Graffltl, tratei com o
entusiasmo de um artigo a ela inteira-
mente dedicado. . •

Do trabalho de.Evany — a mais jo- ,
vem dos três — o acumule de exposições
e a rapidez com que entram e saem das
galerias não ..permitiram o¦ comentário '
em tempo.-Dai que aproveite a ocasião
aó menos para registrar o bom encami-
nhamento da pesquisa em que ela hoje
está se envolvendo" em pintura, com ai-
gumas ramificações até a área da escul-
tura. Apesar de a sua. Individual na Ga-
leria IBEU trazer uns raros exemplos 'de
linguagem analógica (resíduos da paisa-
gém exterior) e de indagações próximas
do conceituai (a discussão do quadro pe-
Io próprio quadro), o básico em Evany é
o abandono do caráter alusivo, da ima-
gem que, dentro da obra, serve para leni- '
brar o mundo fora dela. Antes, Isto se'expressava em formas orgânicas; enove-
lamentos, sinuosidades compactas, nós -
visuais, percursos que o olho. devia fazer
sem um ponto de referência mais' fixo,
barrocamente. Agora, o melhor de seu
trabalho ocorre nos grandes quadros, em
que as retas substituíram por Inteiro as
curvas e os meandros, onde os volumes
nascem do rebatímento sucessivo e acu-
mulado de sólidos geométricos sobre a
superfície da tela e para os quais o peso
das imensas zonas escuras, chapadas
pretas de traçado rigoroso, é compensa-
do pela leveza de estreitos sulcos que as
atravessam, também rigorosamente deli-
neados. Na famiMa da pintura de Abelar-
do Za^ar. porém buscando um grau
maior de ascese, o trabalho recente de
Evany. mesmo sizudo ao primeiro conta-:
to. não consegue esconder por comnlefo
qualquer, coisa de lúdico, esDécie de con-
tido ciuebra-cabeça, que lhe fica na es-
sênda.

Mas o objetivo fundamental deste
artigo é a exposição de Iberê Camargo,
na Galeria Bonino — exatamente poraue
das três é a única que continua aberta.
Iberê tem mostrado com certa periodlci-
dade. entre nós, a sertuência de seu tra-
balho. embora de uma maneira frag-
mentária que torna cada vèz mais ur-
gente a providência de uma retrospecti-
va. pondo-o em ordem e.em análise des-
de o inicio dos anos 40. De qualquer mo-
do, faltando esta, estamos acompanhan-
do a pouco e pouco o desdobramento de"
uma fase que teve instante de detonação
na série dos carreteis, por volta de 1958.
AU, evidenciava-se uma encruzilhada. A
imagem, presa ainda ao mundo exterior,
começava a di!uir-se e a perder os con-•tornos referenciais de antes, como nas
figuras expressionistas e nas paisagens' líricas (mas sempre densas) típicas da
pintura que viera realizando do pós-
guerra até meados da década de 50. Ao
mesmo tempo, as cores se condensavam,

passavam a tender inexoravelmente pa-
ra o fechamento em tons escuros. Inau-
gurava-se, na pintura de Iberê Camargo,1 a fase de abstração que ele, hoje ainda,
paciente e coerentemente, prossegue le-
vando às suas naturais conseqüências,
na invejável situação de ser o mais alto
expoente brasileiro na linguagem que as-
sumiu com tanta paixão.,

Talvez por isso se torne duplamente
significativo o aparecimento ou a confir-
mação de certas novas constantes ha sé-
rie de pinturas agora exposta na'Bonino.
Já na sua individual L de alguns^ meses
atrás ha Galeria Luiz Buarque de Hol-
landa e Paulo Bittencourt se podia falar,
da presença de alguns, recomeços de
alusão a figuras, não se sabe se humanas
ou animais, porém de qualquer maneira
sltuáveis nessa zona'por suas.indicações
de fàcès, olhos, quase corpos. Era como
se tivesse tido inicio o.fechamento do ei-
cio aberto a partir dos carreteis, na pre-
visão' de que o artista estaria propenso,
a retomar de vez, e francamente, a. figu-

. ração. Mas não, não era, ou não é ainda
isto, a concluir-se pela' mostra atual.
Mesmo que uma.testa, um olho, um na-
riz, um esgar, um pescoço, um indicio de
torso ^-uma figura, enfim — se entre-
mostrem na massa escura dessas' gran-
des superfícies arduamente pintadas, o

i que permanece como tema em Iberê é,
sobretudo, 'o gesto que torna a pintura
possível e que 

'ali se encontra registrado
com tanta evidência. Seu-tema são as su-
perposições, as acumulações, os esparra-
mamentos, os respirigos, os sulcos entre' as massas de tinta lançada quase sem.
intermediários da bisriaga para a tela.
Seu tema é o registro do ato de pintar,
que, por sua vçz, é o registro de um mo-
do de ver e de ser no mundo. Continua
válida a autodescrição: "Crio quando,
exaltado, esqueço o conhecimento acu-
mulado, as experiências anteriores, a so-
lução dos quadros já pintados. Nesse ins-
tante, percebo o invisível. Estou dentro
de uma grande esfera sem poder expli-
car como nela penetrei, pois não tem
aberturas. Então, por momentos, sou do-
no de poderes mágicos: a matéria obede-
ce ao gesto."

Não estamos, portanto, perante- á'
previsão de grandes mudanças na pintu-
ra de Iberê Camargo, nem mesmo de
uma transição se acelerando. O que.há,
ali, é mais o aperfeiçoamento paulatinono modo de desenovelar a linguagem que
melhor corresponde ao artista, dando-
lhe hoje menor, amanhã maior flexibili-
dade nisto que o seu apresentador atual
de catálogo, Israel Pedrosa, chamou,;com
acerto, de "yertlgem de uma pintura so-
bregestual". Aliás, tão certeiro na análise
da obra de Iberê é esse texto déTsrael
que encerro o meu com a transcrição de
algumas de suas formulações: "Iberê Ca-
margo pinta sob o impulso de um tumul-
to- interior que explode em movlmen-
tação desenfreada na busca de . novas
formas e de sempre novos equiilíbrios
cromáticos. Nele( a vigorosa gesticulação
está regida por lúcidp, intuição, gerando
acordes que lentamente se adensam sob'
rápidos golpes sucessivos de espátulas
em que por vezes dez, vinte ou mais ca-
madas espessas de tinta são superpostas
até^ que seus sentidos sempre vigilantes
surpreendam, o exato momento do clí-
max que evidencia o término da obra. As
notas fantasmagóricas e trágicas consti- '
tuem a marca de sua pintura. Não por
analogias ou por aproximações estilisti-
cas formais com assuntos ou temas, mas
pelo clima emotivo que envolve seus qua-
dros. No vocabulário cromático de Iberê
Camargo o.preto é inconfundível e signi-
ficativo. O preto sai da escala de valores
para integrar a escala.de tons."

"XICA" TEVE OURO,
PALÁCIO, GALERA: AGORA

QUER O OSCAR DE 77
Silio Boccanera

• Correspondente

v Hollywood — O filme Xica da
Silva, de Carlos Diegues, será o re-
presentante do Brasil na seleção ini-
dal de concorrentes ao prêmio Oscar
de 1977, na categoria de filme estran-
geiro.

A produção de Diegues disputará
com 20 outros filmes de diversos pai-
ses o direito de concorrer, com qua-
tro outros, ao prêmio máximo da Aca-

. demía de Cinema. Os cinco finalistas
serão anunciados em janeiro e o ven-
cedor em março, na festa de entrega
do Oscar.

Depois de participar de uma re-
trospectiva de seus filmes em Berke-
ley, organizada pelo Pacific Film Ar-
chives, Diegues está em Hollywood
negociando a distribuição de Xica da
Silva para o mercado americano.

O estúdio Universal interes-
sou-se pelo filme do diretor brasilei-
ro, e Diegues deixará as negociações
comerciais a cargo de um agente em
Hollywood, pois está a caminho do
Festival de Paris, tendo de passarainda por Nova Iorque.

Segundo Diegues, os executivos da
Universal, que assistiram a Xica da
Silva em sessão-especial, gostaram da
atuação de Zezé Mota no papel prin-cipal, chegando mesmo a chamá-la
de "uma Carmem Miranda mais mo-
dema."

Além de se interessar pela distri-
buição de Xica da Silva nos Estados
Unidos (as negociações prosseguem),
a Universal discutiu com Diegues a
possibilidade de produzir um filme di-
rigido por ele.

Sugeriram que eu fizesse algu-'
ma coisa por aqui — -contou Diegues
— mas falei de meu antigo projeto de
filmar a história de Palmares no Bra-
sil, e as reações foram positivas. Mas
sô vamos acertar isso depois de mi-
nha volta ao Brasil.

O cineasta brasileiro aproveitou
sua estada de duas semanas em Hol-
lywood para exibir Xica da Silva o di-
versos grupos. Além da Universal, vi-
ram o filme representantes da Para-
mount e da New World Films (esta
encarregada dá distribuição nos Es-
tados Unidos dos filmes de Ingmar
Bergman e François Truffaut, entre
outros).

Robert Altman, Martin Scorcese,
Louis Malle, Julie Christie e Michael
Schultz foram algumas das persona-
lidades do cinema que também assis-
tiram ao filme de Diegues em sessões
especiais.

De maneira geral — disse Die-
gues — as reações foram favoráveis.
Vamos ver agora no que dá a negocia-
ção comercial.
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COZINHA BRASILEIRA

MARIA TrlEREZA WEISS — Ao se pensar em comer bem, lembra-se logo do novo
restaurante da gastrônoma Maria Thereza Weiss, que tem sempre uma sugestão especial para o
gourníet.mais exigente, desde o lombinho de forco à Mineira até o Filé com Molho Futurista. Comose vê, culinária internacional. R. Visconde Silva, 152. Tel.: 286-3098.
CHALÉ BRASILEIRO — Conquistando cada vez mais fãs a cozinha nacional da casa, com
receitas exclusivas de.comes e bebes baianos. Uma sugestão do ehef: Camarão ao .Catupiri. Aberto
para jantar diariamente e também para almoço aos sábados e domingos. Música com o violinista Jodimar
Rua da Matriz, 54. Tel.: 246-4856/286-0897.

PARA OUVIR OU DANÇAR
WATUSI — Cozinha francesa com especialidade em caça e pesca. Jantar diariamente, com
almoço, também, aos sábados e domingos. Ao piano, Luis Reis. Aliás, a casa acaba de receber Trutas
do Canadá. Uma pedida certa para hoje: Medaillon de Cerf à Madame Lecroix, sauce de confeitoo
italianos. Rua. das Palmeiras, 66. Tel.: 226-8844..

MARIO —' Aquele que busca os mal» refinados prazeres da mesa encontra na cozinha do
Mário, o peso e a medida certa. Filé de Cordeiro em Brochelte, com bacon e molho de hortelã está
na sua lista de iguarias. No 706, american-bar anexo, Osmar Milito e seu conjunto dão a nota musical.
Av. Ataulfo de Paiva, 706. Tel.: 294-3622.

OPEN — Um programa como nos bont tempos: dançar, de rosto colado, ou ouvir os conjuntos
de Célio Balona e Luis Carlos. A única casa com jantar-dançante no Rio. Para quem gosta de boat
iguarias, pode pedir Panequettes aux Fruits de Mer, que é unia verdadeira delícia. Rua Maria Quitéria,
83. Tel.: 287-1273.

LA CASSEROLE ¦— A boa pedjda para um jantar ímpar pode ser Filé de Robalo Everest,
com molho de camarão, creme^de milho, purê e gratinado, ouvindo ao órgão e piano, respectivamente,
Anselmo Mazzoni e Nllda Aparecida. Fie» no Everest Rio Hotel. Rua Prudente de Morais, 1117.
Tel.: 287-8282.

COZINHA PORTUGUESA

ADEGA DE ÉVORA — Três especialidades da cozinha portuguesa a base de bacalhau

que você pode pedir certo .de que vai gostar muito e ser bem servido: Bacalhau à Portuguesa, ao
Zé do Pipo ou na Brasa'. Fados com a oançonetista Maria da Graça c sambas com Ivan El-Jaick.
Rua Santa Clara, 292. Tel.: 237-4210.

LISBOA- A NOITE — Um escolhido Fiié de Badejo, refogado ao molho de vinho branco,
-cebola e. outros temperos, vem em caçarola de barro. E' o Peixe à Nazaré. Novo esquema artístico:
os fadistas João Fernando, Maria Tereza Quinta, Paula Ribas e Luis N'Gambi. Rua Francisco Otaviano,
21. Tel.: 267-6629. .

QUEIJOS & VINHOS

LA CAVE AUX FROMAGES — Um Gewurztraminar bem gelado (seco • delicioso)
vai muito bem com um queijo suave, qualquer bleu, recomendado por Pierre Bloch, com pãozinho
torrado e maçã. Aliás, a La Cave recebeu, recentemente, uma partida de queijos franceses. Rua
Delfim Moreira, 80. Tel.: 267-8198.

COZINHA BRASILEIRA COM SHOW

SAMBAO & SINHA — A boate (no 1.°'andar) e o restaurante (no térreo) te firmaram
definitivamente no conceito dos apreciadores do nosso ritmo e nossa cozinha. Um programa com-
pleto: jantar no SiriM — Feijão Tropeiro — e assistir "Volta ao Brasil em 80 Minutos'*, no Sambas.
Rua Constam Ramos, '40.Je'a.: 237-5368/256-18,71.

AS MELHORES CARNES

GAÚCHA ***** No setor dat churrascarias, a Gaúcha das Laranjeiras não nega o nome e ¦
tradição. A prova disto é a deliciosa maminha de alcatra e toda a variedade de churrascos preparado»,
por mestres vindos dos pampas. À noite, jantar-dançante com o Grupo Statut IV. Rua dat laranjeiras,
114. Tel.: 245-2665/245-3181.

RINCÃO RIO —~ O ponto alto da cozinha do Rincão Gaúcho da Tijuca é o churrasco, servido

por quem. entende; e palco o thow A Grande Noite, que ganhou um quadro novo, em homenagem
aos ídolos dos Anos 50, inclusive Cely Campeio. Também cardápio internacional. Rua Marquei d»
Valença, 83. Tais.: 248-3663/264-6659. .

COZINHA CHINESA

SHANGRI-LA *—' Bem ao estilo oriental, com lindos aquários, amplos talõet • atendimento

classe A, destacando-se, principalmente, pelas especialidades, como Cholp Suey, preparadas paio ehef
Chang, o Shangri-lá é um dos mais autênticoi representantes da cozinha chinesa no Rio. Rua Almirante
Guilhem, 74. Tel.: 267-6280.

PEKIN -*¦** ° m*!s,re-<:uca chinês', Sun Hsi Yuan, ex-cozinheiro do Imperador da China, • o

responsável pelos pratos exclusivos da casa. Uma das especialidades mais solicitadas i a Barbatana de
Tubarão, que é servida com presunto, franga e carne de porco desfiada, creme branco típico. Rua
Barata Ribeiro, 232-A. Tel.: 236^2062.

ORIENTO & SHAO WANG — Quem chegou, viu e venceu na arte de preparar pratos

tírJicos da culinária chinesa foi Shao Wang, thef de cozinha do Pekin. Tem 12 anos de experiência •
faz mais de 150 pratos diferentes. De 2a. a sábado, almoços a preço fixo. No menu figure •
Frango .Xadrez com Cogumelos. Rua Bolívar, 64. :Tel.:257-8765.

COZINHA ITALIANA

O PIRATA —* Neste bem freqüentado restaurante do Leblon, você saboreia deliciosos pratoi
da culinária italiana, preparados com requintado esmero pelo ehef Miro. Como cozinha ítala não é feit»

só de massas, a sugestão é o Frango alia Tatá. Música ao vivo com Enrico, Jurandy • Salobinho.
Rua Carlos Géis, 83. Tel.: 267-5365. .

COZINHA ALEMÃ

TABERNA ATLÂNTICA — Não há menor dúvida de que a Taberna Atlântica oferece

em seu cardápio excelentes, sugestões em se tratando de Iguarias da mesa alemã, com incursões pela
cozinha internacional. Uma especialidade da casa: Coquilles Saint Jacques, que acompanha muito bem

um chope gelado. Av. Atlântica, 958. Tel.: 275-5547.

COM SHOW

BIERKLAUSE-FOSSA — Abre, diariamente, para jantar às 19hs. Cozinha alemã e inter-

nacional. Peça Zwiebelrostbraten que é filé ao molho de cerveja. Música ao vivo com 
'Araripe 

e

conjunto Na Fossa (l.0'andar), a volta de Tito Madl, com o pianista Ribamar, Ivany de Morais e

conjunto do Mojica. R. Ronald de Carvalho, 55-A. Teis.: 235-7727/237-1521.

VIVARÁ — Em suas últimas apresentações, o show "Revista do Rádio" com Anseia Maria e

Cauby Peixoto, acompanhados pela Orquestra AH Star do Maesrro canoca. Mntes ou depois oo

show saboreie o delicioso Camarão ao Pomme D'Or, flambeado ao vinho branco, com maçã noisette.

Rua Áfranio de Melo Franco, 296. Teis.: 247-7877/267-2313*.

OBAOBA "-— Um dos segredos do sucesso desta casa de samba de Ipanema é, sem dúvida, o

show de Oswaldo Sargentelli com suas ''Mulatas que Não Eslão no Mapa*',- outro é o saboroso

Camarão ao Ritmo de Samba, sauté na manteiga, purê de maçã, molho branco, queijo e gratinado
ao forno. Rua Visconde de Pirajá, 499. Teis.: 287-6899/227-1289.

CASA DO TANGO — José Fernandes, introdutor do tango na noite carioca, está li

todas as. noites com sua típica e seu show da saudade, com tangos e boleros. Antes acontece um

animadíssimo show de' samba. Aos sábados das 12 às 18 horas, a pedida é Feijoada com Samba.

Rua Voluntários da Pátria, 24. Teis.: 226-5928/226-2904.

COZINHA INTERNACIONAL

PONTO DE ENCONTRO — Abre Para a|m°ç°e ian,ar- No 5e,or de recheados pode-se

pedir camarão, siri, bolinhos de camarão, bacalhau e carne, várias qualidades de empadas e risolis.
Paladar internacional que atende o gourmet mais exigente. À mesa, o expert Edgard Tinoco sugere
o Filé a Nicola. R. Birata Ribeiro, 750. Teis.": 257-7927/255-9699.

DICAS PARA ESTA SEÇÃO: 243-8294/243-3207/243-7092
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Los Angeles em festa
O Sr Jorge Guinle

embarca amanhã para
Los Angeles onde parti-
çipará do intenso festi-
vai social programado
para a semana do casa-
mento de Marisa Beren-
son e Ji-ti Randall.

A cerimônia, dia 21,
será precedida de vários
parties, inclusive o
grande e tradicional ga-
Ia beneficente promovi-
do pela União cios Artis-
tas e que pela primeira
yez será realizado fora
de Paris, trocado este
ano por Los Angeles.

Um avião cheio de
franceses, entre eles
Alain Deion, Régine, a
pirincesa Ghislaine de

Polignac (responsável
também por uma das
noites festivas), Jean-
Paul Belmondo, Leslie
Oaron, Michel Piccoli,
Morence Grisuda, Ghar-
les Aznavour, estará
descendo no princípio
da semana na Califór-
nia despejando todos
em Beverly HUls.

Entre as incumbên-
cias que Jorge leva da
Riotur está o convite a
Warren Beatty para
passar aqui o carnaval.

Quem também está
indo para Los Angeles,
na qualidade de uma
das grandes amigas de
Marisa Berenson, é Lú-
cia Ouria.

Zózimo
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VOTA E VOLTA
• O Ministro Mário Henrique Simonsen

-estará segunda-feira no Rio, onde
tem domicílio eleitoral.

Vota e volta imediatamente depois a Brasília.

AS GRANDEZAS PAULISTAS
Duas novidades paulistas que o público do Salão de

Automóveis não chegará a ver: a versão de Antônio
Carlos Avallone do MG-TF e o SP-3, este, lançado por
uma firma particular sem o endosso dai Volkswagen.

OGTde Avallone terá um motor semelhante ao do
Dodge Charger, com 215 H.P., a frente em forma de
cunha, a carroçaria de fibra de vidro • quatro lugares,
além de um amplo porta-malas.

O SP-3, lançado pela concessionária Dacon, de São
Paulo, é o que se pode chamar de exacerbação da mega-
lomania. Custa Cr$ 110 mil, mais o carro, que o próprio
cliente deverá levar para a adaptação — ou seja, por
volta de Cr$ 165 mil no total. Terá um motor Passat,
dianteiro, vidros elétricos e ar condicionado. Como o car-
ro original saiu de linha de montagem, a transformação
só é feita sob encomenda, e — pasmem — já existe uma
fila de espera.
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Jordana: da nova «afra do manequins,

um doa nome* d» maior sucesso

CONVENÇÃO
TROPICAL

A Pre-Arrangement In-
terrement Association of
America, organização nor-
te-americana que congre-
ga administradores de ce-
mitérios, crematórios e
agências funerárias, já se
definiu pelo local de sua
próxima convenção anual:
Rio de Janeiro.

A associação congênere
carioca, embora não oficial,
já está se movimentando
para receber dia 22 de ja-
neiro seus colegas coveiros.

• • •

O PROGRAMA
DO POETA

Assim que a carreira de
Deus lhe Pague embalar,
Vinícius de Morais, co-au-
tor da trilha sonora do mu-
sical, embarca para Punta
dei Este para uma tempo-
rada de descanso e tra-
balho.

Viaja com a mulher,
Martita, e pretende acabar
de escrever os dois livros
que começou mas não con-
segue terminar.

No começo do ano quevem o poeta viaja para a
Itália e a França para uma
temporada de pelo menos
seis meses.

=jã é Natal em

DESFILE JtP.

A revista DESFILE
deste mês traz uma

coleção maravilhosa de
presentçs que você mesma

pode fazer,
para um Natal todo seu,
diferente, personalizado.

Inclusive com receitas
de jantares formais

e informais, para você
receber à sua maneira.

Como é verão,
as cores dos novos jeans

e a moda que estará
nas ruas já podem

ser vistas em DESFILE.
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Quente também é o concurso.
de culinária, onde você
ganha desde geladeira até
um Fiat zerinho, zerinho.
E para aliviar as
agitações deste
final de ano, verão,
Natal e mil correrias,
DESFILE mostra como,
através do Do-In, você faz
automassagem oriental e
tem o relax total.
E mais um mundo de serviços
para as donas-de-casa.
Leia DESFILE.
E comece agora o seu Natal.

com mil presentes para você

Uma bela noite
Raramente nos últimos tem-

pos se tem visto um acontecimen-
to tão elegante, agradável e boni-
to quanto o jantar black tie ofe-
recado na quinta-feira por Kiki
(em grande noite com um modelo
vermelho, de musselina, com um
ombro só) e João Carlos de Al-
meida Braga, anfitriões de uma
categoria e correção incompará-
veis.

A começar pela casa, planta-da na Rua Icatu, cenário perfeito
para receber pessoas comprometi-
das com o requinte e bom gosto.

Recebidos no gramado que cer-
ca a piscina para drinks, os con-
vidados se espalharam depois pe-los salões interiores, reunidos ao
redor de mesinhas com centros de
flores do campo e iluminação de
velas espetadas em candelabros
de prata.

No buffet, armado na sala de
jantar, salmão, vitela e um patocom laranjas preparado à perfei-
ção. Além das sobremesas delicio-
sas, sobretudo as panquecas e
uma espécie de mousse que mis-
turava chocolate e ameixas.

Compunha ainda o ambiente
a música de Elvert Brandão, ao
som da qual dançaram todos de-
pois do conhaque.

Presentes estavam mulheres
elegantíssimas, como Adelaide de
Castro (com Ari), com um longo
de musselina azul, e Claudine
Homem de Mello (com Manuel
José), com um.modelo — saia re-
donda e mangas bufantes — da
última coleção de Saint-Laurent.

Estavam também, entre ou-
tros, Helô e Z e ic a Willemsens,
Lourdes e Bety Faria, Julita e
Raul Simonsen, Julietinha e Va-
vau Aranha, Maria e Maurício Ro-
berto, Celina e Beca de Castro,
Marilu (linda, com os cabelos
mais curtos) e Ivo Pitanguy, Ma-
ria Celina e Eugênio Lage, Maria
Aparecida e Fernando de Lama-
re, Joana e José Manuel Fragoso,
Teresinha e Peco Muniz Freire.

O Secretário de Justiça e Sra
Laudo Camargo incluíam ainda a
lista de presentes, assim como o
Cônsul-Geral da Itália e Sra
Tommaso Troise, Gilda e Franzio
Salles, Gina e César de Melo
Cunha, Teresa Muniz e Aloísio
Salles, Maria da Glória e Renato
Archer.

E mais: as Sras Joana Leitão,
Maria Eudóxia da Cunha Buenu,
os Srs Gilberto Chateaubriand,
Nelson Batista, Bubi Weinschenk
e Marcelo de Castelo Branco.

O MUSEU DO POBRE
O sucesso da revista masculina

norte-americana Hustler, cuja libera-
ção ao público brasileiro está marca-
da para depois do ano 2000, deve-se
sobretudo às idéias e ao tino adminis-
trativo de seu proprietário, larry
Flint.

O que Hugh Hefner (Playboy) foi
para os anos 50 e Bob Guccione (Pen-
thouse) para a década de 60, Flint é
para os anos 70: um eficientíssimo
editor e administrador empresarial,
cuja revista, lançada há dois anos e
meio, tornou-se um sucesso editorial
sem precedentes.

O segredo de Flint é "mostrar ao
leitor toda a sua fantasia íntima, pu-
blicando o que o público é e não o
que gostaria de ser. Sempre acreditei
que a banca ãe jornais é o museu do
homem pobre".

Contra a 311
• O presidente do BNH,

Maurício Schulman, (prometeu
em São Paulo a um grupo de

empresários da construção civil
interceder junto ao Banco

Central para que seja revogada
a Resolução n? 311, que proíbe os

bancos descontarem
promissórias entregues porcompradores de imóveis
• A resolução, segundo os

empresários, acabará
virtualmente por paralisar a

construção civil. Por outro lado,
sua manutenção, teria como

conseqüência a elevação rápida
do preço dos imóveis prontosou quase prontos.

ItODA-VIVA
A Sra Hero Ortemblad recebe

para almoço no dia 23 festejandoo aniversário de sua filha MariaElisa.
A negligência da Columbia

omitiu por completo tanto da ca-
pa quanto da etiqueta do LP StanGetz e João Gilberto o nome deMiucha, cuja participação no dis-co é tão importante quanto a dosdois músicos.

A Enciclopédia Britânica noBrasil tem uma nova primeira-da-ma. Valdemiro Puth casou-se comAna Rosa Lessa.
O Hospital Israelita do Rio deJaneiro está convidando para oleilão beneficente que promove a

partir do dia 22 no Solar do Bar-
reto, reunindo mais ãe mil peças,entre elas quadros ãe Di Cavalcan-
ti, Djanira, Scliar, esculturas deBruno Giorgi, Moriconi e Agosti-
nelli.

Os únicos sinais de presençabrasileira nas ruas de Johannes-
burg e Capetown, as duas prin-cipais cidades da África do Sul,
são os carros Puma, exportados
para lá há algum tempo em gran-de número.

Regressou de Roma Chico
Buarque ãe Holanda.

Uma vez disciplinado o esta-
cionamento de automóveis no Cas-
telinho, por que não estender a
medida na praia inteira?

O bale do Sesi do Ceará se
apresenta hoje às 18h30m na Uni-
ver sidade Gama Filho encenando
a Cinderela completa (três atos),
com coreografia ãe Denis Gray.

O Metro-Copacabana exibe
dia 19, à meia-noite, em avant-
première, o filme O Pai do Povo,
de Jô Soares.

Estreou com sucesso no Tea-
tro Cacilda Becker a peça As Pe-
quenas Histórias de Lorca, com
direção de Nilo Krugli.

Sérgio Cavalcanti abre o Ji-
rau aos amigos no dia 16 de de-
zembro, quando a casa estará
completando 21 anos.

A galeria da Aliança France-
sa na Tijuca está expondo a série
ãe óleos Teatro do Cotidiano, do
pintor Mello Menezes.

Agildo Ribeiro fechou contra-
to com o Teatro Princesa Isabel,
que será seu durante um ano a
partir de março próximo. O ator
está agora à procura de um au-
tor, ou seja, quer montar um tex-
to nacional inédito mas não en-
contra.

Zózimo Barroso do Amaral

Restaurante
Piano

Bar

R. Bartolomcu Mitre, 450 Leblon
Reservas: Tel: 274-3549

MOVEIS
APROVEITEM ESTAS OPORTUNIDADES

ARMÁRIOS DUPLEX 4
a partir de 3.000,

BICAMAS GELU
Padrões
exclusivos 2.300,
ARCAS. MESAS, CAMAS,
CADEIRAS, ESTANTES
MODULADAS, TRICAMAS EM
CEREJEIRA E JACARANDA.
COLCHÕES ORTOPÉDICOS '
CASAL, TAPETES E MÓVEIS
DE COPA E COZINHA EM
FÓRMICA E LAQUEADO.

r VITORIA REGIA
tüRUA LINO TEIXEIRA, 15-A-fTÉL. 261-5851 — JACARÉ'.,:- 

ABERTO DIARIAMENTE ATÉ AS 20HS.
SÁBADOS ATÉ AS 18HS. ESTACIONAMENTO FÁCIL

M ' ia

PORTAS I "
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Tecidos para cortinas

a»™m
y^y Io

Uii50
JAKQB OSTROWER

TECIDOS NAO INFLAMAVEIS
NOS MAIS BELOS PADRÕES
EM LINDAS CORES. NAO AMAR-
ROTAM E NAO DEFORMAM. EX-
TREMA FACILIDADE DE LAVAR.

TECIDOS FIBRA DE VIDRO
POLI ESTER

•SHANTUNGS
CANHAMO

*JUTAE OUTROS.

éc CIA. LTDA.
RUA MARQUÊS 06 A8RANTES, 17» -
LOJAD TEI.Sr26.30b8 266-7775

Vá de lambreta
da Bahia
à Ipanema.
Lambreta é a deliciosa ostra baiana que
se come aos sábados em Salvador, e
agora também em Ipanema.

QUITUTES
DA

Rua Visconde de Pirajá 484-A Ipanema
Tel: 227-3965

|
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A mesa
como convém

Apicius

Centro Gastronômico
de Maria Teresa Weiss
Rui Vlitontfo Silva 152

• a Gastronomia, como a religião, a
, /§ Pátria, a Moral e os Costumes pe-
/-§ de sempre para ser escrita com

•* ¦*• letra maiúscula. É pena. Infor-
ma-nos o Aurélio que a palavra

designa "a arte de cozinhar, de maneira
que se proporcione, o maior prazer a
quem come" ou, mais preguiçosamente,"a arte de regalar-se com finos acepipes".
Que sejam finos ou grossos, o prazer con-
siste em fazê-los e comê-los. O que não
significa pouco, mas deve ser feito sem
pretensões metafísicas. Não se sabe, po-
rém, por quais enganos, "Gastronomia"
virou prazer arrebitaãa. Nela, tudo se to-
lera, exceto a simplicidade. O "gastrôno-
mo" que em princípio, deveria ser só um
ser humano que gosta de cozinhar e co-
mer, acabou virando bicho estranho que,
para ser aceito entre os happy few que
merecem sentar-se à mesa sem vergo-
nha, nem vontade de debaixo dela escon-
der-se, tem que ser pomposamente dig-
no, como se seu prazer fosse o corolário
de sabedoria aurida em arcaicos arqui-
vos.

Como acontece em quase todas as
religiões, ganham os rituais em serem
complicados, no Rio, o último tempo eri-
gido ao Deus da Goela chama-se, signifi-
cativamente, "Centro Gastronômico", co-
mo se tratasse de local onde se invoca
espíritos. Não se pode negar que é templo
bem organizado. Em simpática casa de
Botafogo, até 200 pessoas podem sentar-
se com conforto desconhecido na maioria
de nossos restaurantes. Talheres, toa-
lhas, copos e serviço abrem nosso apetite
como se nos assegurassem que ele será
satisfeito. Não é exagero dizer-se que,
levando-se em conta o número de mesas
e o preço, trata-se do restaurante mais
bem servido do Rio.

Mas a comida? A comida! Seria dis-
pensável. Ouvindo os conselhos de aten-
ciosíssimo maitre, pode-se pedim uma
mayonnaise de camarão. Nela, convive o
crustáceo com muito peixe e muito mais
cebola. Convívio infeliz. A mistura me-
receria, no máximo, ser recheio de san-
duíche de festa de criança. E, além do
mais, faria a felicidade da bolsa da dona
da casa: duas porções enfastiariam, qual-
quer infante. Se quisermos ser mais so-
fisticados, o coquetel de langoustines
com molho de caviar nos tirará todas as
veleidades de sofisticação. A que sabem
as langoustines? Não sei dizer. Ou me- ¦
lhor: gostaria de nunca ter sabido. A ver-
dade é que tem gosto de queijo azedo,
agravado pela falta de gosto das ovas de
tainha, que se encarregam ào papel de
caviar.

Os consomes — tanto o simples
quanto o de tutano — são honestos. E
nos preparam para os pratos substanci-
ais. Cada dia tem sua especialidade. No
dia em questão, havia vatapá e o leitão
da casa — ou seja com tutu de feijão. O
vatapá não estava mal. O leitão estava
melhor, com carne tenra e sua pele cro-
cante. Pena que ambos tenham chegado
à mesa quase frios. Como não tinham
maiores méritos, o erro de temperatura
tirou quase todos os que sobravam e nos
vimos diante de friagens que poderiam
ter sido pratos. Que dizer, porém, do "fU
lé gastronômico"? Só imprecações. É pra-
to composto de filet mignon, presunto,
paté e mil legumes em volta. O filet é o
que pode ser, o presunto é Swift de lata
e o paté tão pobre quanto sepossa imagi-
nar. O resultado, quase incomível.

Sobrava uma esperança: assobreme-
sas. No Empire, Maria Thereza Weiss de-
Ias se encarregava com carinho. Em seu
novo endereço, está tendo menos cuidado.
Prevendo uma grande afluência, as cozi-
nhas produzem doces em abundância.
Inútil generosidade. Vem tudo fora do
prato.

A casa, porém nos reserva surrealís-
ticas surpresas. Tais como um "camarão
ao molho de champagne com iscas de sair
mão e maçãs" ou um "creme de frango
e damasco." Que gosto poderão ter essas
misturas? Qui vivra, dirá.

Aberto todo, os dia, par» almoço • jantar. Aceita «haquaa
• cartõts da crédito.

NA PRAIA
A MULHER

VOLTA A SE
COBRIR: MAS
NEM TANTO

Arlette Chabrbf

Paris (Via Varig) — A moda de praia
para a mulher está mudando. Depois dosexcessos das tangas, reduzidas a quatro mi-núsculos retangulos de fazenda, esperava-se o retorno dos maUlots inteiros, cobrindoo que cada vez mais ficava a descoberto.felizmente os iigurinistas moderaram suastendências e, apesar de terem desenhado
maillots de peça única, conservaram as cos-tas nuas e as pernas cavadas. Quanto àssaidas de praia, em vez dos longos djellabas-e das túnicas de plush abertas dos lados,voltam os shortsy— os mais modernos dãoa impressão de formarem, com o maillot, umminimacacão — e os jérseis enrolados ao

O JOGO OAS LISTRAS PERMANECE OE ANO
PARA ANO. NO MODELO AO LADO. EM LVCBA,

ELAS APARECEM EM DIAGONAL,
MODELANDO O CORPO. NO ALTO: EM CETIMDE ALGODÃO, O SHORT COMPORTADO

COMBINANDO COM O BUSTIER E A SAIA COM
LENÇO AMARRANDO O BUSTO. OS DOIS CONJUNTOS

PODEM SER REVESADOS FORMANDO QUATRO
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EM IYCRA, O MAIO QUE TEM
COMO ÚNICA BOSSA A PEQUENA GOTA

ABAIXO DOS QUADRIS

A TANGA OUSADA. NÃO SE DEIXOU MATARE APARECE
NESTA VERSÃO EM JÉRSEI, ONDE A SAÍDA DE PRAIA TEM UMA

PROFUNDA ABERTURA lATERAL
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A DIOCESE DE
300 ANOS
SE 

me perguntassem qual o
acontecimento mais belo,
mais profundo, mais sobre-
natural e, ao mesmo tempo,
mais natural, mais humano,
mais denso da longa histó-
ria tricentenária da Diocese

de São Sebastião do Rio de Janeiro, eu
diria que foi um rápido episódio Üe 1874.

Nesse gesto leve e dramático, tenso
t gracioso, como que se resume toda a
agitada, conturbada história, feita de
homens, acontecimentos, perplexidades,
angústia, ascensões e quedas. Dom Vital
chegava preso do Recife. Dom Pedro Ma- '
ria de Lacerda, Bispo do Rio de Janeiro,
vai recebê-lo no cais. E, num Ímpeto de
fraternidade, num impulso de entusias-
mo cristão, tira a cruz peitoral de si
mesmo e a- coloca no jovem Bispo de
trinta anos, que simbolizava o Episcopa-
do do Brasil, naquela hora. "Vossa Exce-
lência é quem governa esta Diocese".
Dom Pedro dava a Dom Vital, na singe-
léza de um gesto, na rapidez de um ins-
tante, o próprio governo da sua Diocese.

Vejo nessa espécie de renúncia e de
sagração o mais belo momento da histó-
ria, agora tricentenária, da Diocese do
Rio de Janeiro, desmembrada da Diocese
da Bahia, a 16 de novembro de 1676. A
dramaiticidade e a hulmldade se uniam,
na circunstancia oportuna, confirmando
ainda uma vez a economia do Magnifi-
cat. E, logo depois, o mesmo Dom Pedro
Maria de Lacerda acompanhava Dom
Vital ao Supremo Tribunal de Justiça e
sentava-se ao lado dele, no banco dos
réus.

Quando Dom Jaime Câmara foi
transferido de Belém do Pará, em julho
de 1943, para o Rio de Janeiro e sua mãe
lhe mandou uma carta de felicitações,
este logo respondeu-lhe que se preparas-
se para quando ele fosse um dia sentar-se
no banco dos réus. O que até certo ponto
aconteceu, em 1949, quando uma irman-
dade levou à Justiça o próprio Cardeal-
Arcebispo do Rio de Janeiro.

Quais os momentos privilegiados
dessa história a um tempo modesta e dra-
mática? Em 1905, no fim do ano, Fio X
cria o primeiro Cardeal latino-americano
na pessoa do Arcebispo do Rio de Janel-
ro, o pernambucano Dom Joaquim Ar-
coverde Cavalcanti de Albuquerque, so-
bre quem Gilberto Preyre faria, da tri-
buna da Câmara Federal, um notável
elogio, por ocasião do centenário do nas-
cimento de Arcoverde, em 1950. Aliás, so-
bre o Cardeal Arcoverde, brasileiro de
quatrocentos anos, Gilberto Amado pro-
feriu no Senado, em abril de 1930, uma
das suas mais belas orações parlamenta-
res. Outra foi o elogio de Carlos de Laet,
em dezembro de 1927.

A criação do Cardinalato é obra de
Rio Branco, o filho do Visconde, que,
como Primeiro-Ministro, tamanha im-
portancia tivera na Questão Religiosa,
trinta anos antes. Jucá Paranhos, o Ba-
rão, como que se redimia dos editoriais
que escrevera para A Nação, num estilo
polêmico, para defender a politica de seu
pai.

Esse empenho de Rio Branco em que
se criasse de uma vez o Cardinalato na
pessoa do Arcebispo do Rio de Janeiro
era o primeiro gesto de aproximação en-
bre Igreja e Estado, depois da República,
Pouco antes, no fim de 1903, no Colégio
Anchiata, dos jesuítas, em Priburgo, Rui
Barbosa já dissera, no seu famoso dis-
curso de paraninfo, quais as verdadeiras
razões da separação e como interpreta-
Ia.

O Arcebispo Arcoverde desce do seu
antigo Paço da Conceição e se instala na
Glória, perto da igreja positivista, no pa-
lacete condigno em que trabalhara o pri-
rneiro Elo Branco, Ministro do Exterior.
Na missa festiva, em pleno Campo de
São Cristóvão, quando foi do jubileu de
Rui Barbosa, o mesmo Cardeal Arcover-
de não se furtou a exercer a função de
celebrante.

Com a doença do Cardeal Arcoverde,
vem de Olinda e Recife o jovem e impe-
tuoso Arcebispo paulista, Dom Sebastião
Leme da Silveira Cintra, como Coadju-
tor, com direito à sucessão. Vai morar no
Leme e se entrega a um apostolado de
tipo novo, entre universitários, intelec-
fcuais, operários. Capistrano de Abreu as-
susta-se em carta ao historiador portu-
guês João Lúcio de Azevedo. Até onde irá
o Arcebispo Leme no seu zelo apostólico?
Perturba-se o laicismo de Capistrano,
apesar de ter uma filha carmelita des-
calça, no Convento de Santa Teresa, des-
de 1910.

E essa filha de Capistrano escreveria
a pedido do Cardeal Leme a Oração para
a inauguração do Cristo Redentor no
Corcovrdo. Pandiá Calógeras fez o dis-
curso oficial, página de mestre. O Car-
deal Leme lá estava, na sua fragilidade
perturbadora. Hesitava-se: ou o Cristo
de pedra no alto da montanha ou a Uni-
versidade Católica. O Cardeal Leme fez
os dois.

Em 1940, inaugura-se no Rio, sob os
auspícios de Dom Leme, a primeira Uni-
versidade Católica do Brasil. Falaram no
ato Leonel Franca, Alceu Amoroso Lima
e Afonso Pena Júnior. Oito anos antes,
fundara-se o Instituto Católico de Estu-
dos Superiores, maio de 1932, e discursa-
ram Frei Pedro Secondi, o Padre Leonel
Franca e Alceu Amoroso Lima. Em 1947,
o Papa concedeu à jovem Universidade
Católica o título de Pontifícia e foi na
solenidade da entrega desse titulo que
ouvimos o mais belo dos discursos de
Leonel Franca, sobre a missão da Uni-
versidade Católica.

Em 1931, vitoriosa a Revolução de 30,
o Cardeal Leme trouxe a imagem da Se-
nhora Aparecida da sua Basílica no vale
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Com a sagração da nova Catedral, a Diocese do Rio
atinge a sua plenitude em 300 anos de história

do Paraíba até a Esplanada do Castelo,
onde houve a maior concentração popu-
lar até então vista ao longo de toda a
história do Brasil. Vargas compareceu,
conciliador. Pouco depois, haveria outra
manifestação impressionante, a do en-
cerrameruto do I Concilio Plenário Brasi-
leiro, que se reuniu no Rio em julho de
1939, sob a presidência de Dom Sebastião
Leme, Cardeal Legado.

O Concilio Plenário foi Importante,
na história da Diocese. Aqui, se reuniram
todos os arcebispos e bispos brasileiros,
desejosos de dar uma ordenação à vida
da Igreja no Brasil. E a procissão que os
congregou em plena Esplanada do Caste-
Io foi bem a síntese significativa desse
esforço em prol da unidade. Três anos
depois, em São Paulo,.e sob a direção de
Dom José Gaspar de Afonseca e Silva,
reniu-se o mais expressivo dos nossos
Congressos Eucarístlcos Nacionais, e as
multidões silenciosas encheram o Vale
do Anhangabau. Estávamos em Guerra.

Dom Leme, já doente, não pôde ir a São
Paulo.

MAS 

a maior jnanifes-
tação pública de fé
católica jamais rea-
lizada no Brasil foi o
Congresso Interna-
cional, aqui no Rio,
em julho de 1955. Se

o de São Paulo, puramente nacional,
depois do da Bahia e do Recife, fora uma
afirmação, o do Rio excedeu todas as
nossas expectativas mais ousadas. Coin-
cidlu com a inauguração da nova sede
da Pontifícia Universidade Católica, na
paisagem virgiliana da Gávea.
_ Ali, na praça imensa, diante do mar,

e sob o som dos sinos eletrônicos, Pedro
Calmon, Luís Delgado, Euripedes Car-
doso de Menezes e Alceu Amoroso Lima
disseram a palavra serena e sábia. Dom
Bento Aloísio Masella, que fora Núncio
no Brasil de 1927 a 1946, voltou como
Cardeal Legado de Pio XH. E, no silêncio
da tarde carioca, ouviu-se de Roma a pa-
lavra em português do Homem de Bran-

Aliás, Pacelli estivera entre nós, aqui
no Rio. Três Papas visitaram a Diocese
do Rio, antes de o serem — Pio IX, a
caminho do Chile, Pio XII vindo de Bue-
nos Aires e Paulo VI, em junho de 1960,
como Cardeal Montini. Pacelli visitou-
nos em 1934, outubro, voltando do Con-
gresso de Buenos Aires, a que foi como
Legado de Pio XI. Recebeu honras de
chefe de Estado e fez três admiráveis
discursos em português no Itamarati, na
Câmara e no Supremo. E falava em res-
posta a Vargas, a Raul Fernandes e a
Edmundo Lins, que o saudou em latim.

Em 1949, tivemos o grande aconteci-
mento do Sinodo, reunido na Igreja
Catedral (a Igreja em que o Bispo tem
a sua Cátedra) por Dom Jaime Câmara,
o catarinense que, desde 1943, governava
a Arquidiocese do Rio. Era a procura da
norma, da medida, da Regula, do Canon,
do equilíbrio jurídico, a serviço das reali-
dades pneumáticas. A regra a serviço do
Espirito. Não, não era mais o pequeno
Sinodo inicial da Diocese da Bahia, de
que resultaram as Constituições da Igre-
ja de Salvador, na aurora do século
XVIH. Eram as estruturas complexas,
ditadas pela multiplicidade da vida mo-
derna.

Se o Padre Leonel Franca fot o gran-
de teólogo do I Concilio Plenário Brasi-
leiro, de 1939, Monsenhor Joaquim Nabu-
co Filho foi a mais viva expressão litúr-

gica do Sinodo Arquidiocesano de 1949.
Diga-se que Monsenhor Nabuco, ao lado
de Monsenhor Franca e de Dom Abade
Martlnho Michler, OSB., foi o notável li-
turgista, o precursor diocesano do movi-
mento litúrgico, que nos vinha de Beu-
ron.

A Dom João Esberard, primeiro Ar-
cebi&po, sucedia em 1897 Dom Joaquim
Arcoverde.. Dom Leme governou como
Cardeal-Arceblspo de 1930 a 1942, quando
morre aos 60 anos. Dom Jaime Câmara
preside de 1943 a 1971, quando lhe sucede
o Primaz Dom Eugênio de Araújo Sales,
décimo sexto ocupante do Sólio Episco-
pai. Dom Arcoverde foi um gentil-ho-
mem à maneira antiga, como correta-
mente o retratou o filho do Barão do Rio
Branco, o Embaixador Raul do Rio Bran-
co, nas suas Reminiscências, tão impar-
ciais e objetivas. Professor de Lógica, pu-

Antônio Carlos Villaça

blicou um tratado de tal disciplina e reu-
nla nos seus vários nomes ilustres o do
f lorentlno Cavalcanti, o do português Al-
buquerque, o do índio Arcoverde. Teve o
senso da dignidade eclesial.

Dom Sebastião Leme foi o fundador
da Ação Católica, da Universidade Cato-
lica, do apostolado intelectual. Teve a in-
tuição dos novos tempos. Quis aproximar
a Igreja da cultura e do proletariado. No
cinqüentenário da Rerum Novarum, em
1941, pronunciou memorável alocução, de
cunho social, talvez o seu maior discurso,
ao lado da conferência que fez no Recife,
no centenário da Revolução de 1817, de-
pois de ter falado Oliveira Lima.

DOM 

Jaime Câmara teve a
preocupação das favelas
e das áreas suburbanas,
o gosto das visitas pas-
torais, o senso da ordem.
Teve o cuidado de orga-
nizar a sua vasta Dio-

cese, percorrê-la, conhecê-la meti-
culosamente. Restaurou o Seminário
Maior. Presidiu ao Sinodo e ao Congres-
so Eucarlstico. Foi o Prelado da ação
pastoral cotidiana e minuciosa.

Quatro grandes apologetas teve a
Diocese, em nosso século XX. O Padre
Júlio Maria, que em 1900 na sua Memó-
ria histórica analisou o catocilismo dos
brasileiros com severidade. Pregou ele na
Catedral Metropolitana e na igreja de
Santo Afonso, com um vigor incompará-
vel. O Papa chamou-lhe o missionário do
Brasil. Queria unir Igreja e povo. O ou-
tro apologeta foi o Padre João Gualber-
to, voltado para as relações entre a ciên-
cia e a fé religiosa. Contestou Ferri e fez
admiráveis conferências de pura apoio-
gética erudita.

O Padre Leonel Franca e o Padre
Penido foram os outros dois defensores
da verdade revelada, na primeira meta-
de do século. Leonel Franca, mais preo-
cupado com as relações entre a ordem
da civilização e a Igreja. Foi um mestre
de História da Filosofia e de filosofia da
História. Aliou, como o Cardeal Leme, a
contemplação e a ação. Já o Padre Peni-
do, filósofo e teólogo, se voltou para as
questões de ordem mística e revelou ao
Brasil Newman e João da Cruz, em ines-
queciveis ensaios de doutrina.

Feliz a Diocese que consegue reunir
uma tal comunidade de escritores e pen-
sadores — um Carlos de Laet, um Felicio
dos Santos, um Joaquim Nabuco, o da
fase de Minha Formação e Mysterium
Fidei, um Jônatas Serrano, um Jackson
de Figueiredo, um Murilo Mendes, um Is-
mael Nery, um Jorge de Lima, um Cor-
nélio Pena, um Tasso da Silveira, para f i-
carmos apenas entre os mortos e entre
os maiores. Como não evocar a admira-
vel figura fugidia de Perilo Gomes? Co-
mo não recordar a conversão de Pandiá
Calógeras? Nós somos filhos da Esperan-
ça e não do desespero. Pio XI dizia que
a esperança da Igreja era a América.
Pois bem, com a sagração da Catedral,
depois de 300 anos, o Bispado do Rio de
Janeiro como que chega à plenitude de
si mesmo.
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Newport revive
Duke EUington

(Os Anos 30)
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No Noturno de domingo, às 11 da noite, o programa
Jazz e Blues mostra o segundo concerto em ho-
menagem ao criador de Sophisticated Lady, Cara-
van, In a Sentimental Mood e In My Solitude, di-
retamente do Carnegie Hall. Participação especial de
Cootie Williams e Vic Dickenson.

Nos próximos domingos, outros concertos do Fes-
tivai de Newport:
21 /11 - A música de Duke EUington dos anos 40
28/11 - Revisão da obra de Duke EUington
5/12 - Concerto com a participação de Count Basie,
Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL
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Carlos
Drummond
de Andrade

O LEITOR
ESCREVE

E' bem variado o correio de um colu-
nista. A julgar pelo meu, que não chega a
ser dos mais importantes. Vêm simultânea-
mente descomposturas de pessoas cuja exis-
tência ignorávamos, e que se declaram
ofendidas pelas referências desairosas quelhes fizemos; coroas de louros verbais pelo
texto que nos é atribuído mas que pertencea um nosso colega; convites amáveis para
fazer conferências gratuitas em Bauru ou
em Fortaleza; oferta de lotes privilegiadosem lançamento espetacular, nos quais tere-
mos como vizinhos nada menos que Eliana
Pittman ou o Senador Petrônio Portela; pe-
diãos de auxílio financeiro a associações
promotoras do desarmamento nuclear pela
prática da meditação supertranscenãental;
apelos para a instalação de água, luz, es-
goto e posto de polícia no conjunto resi-
dencial do Deus-te-livre; colaboração es-
pontanea em prosa e verso; e muitas coisas
mais.

Entre as muitas coisas mais, ofere-
ço-me hoje um espaço áe lazer, cedendo a
palavra a alguns leitores que se interessam
pela sorte do mundo ou, quando menos, porassuntos paroquiais.

* *
"Prezado cronista — Li que o Juiz de

Menores vai-se reunir cora autoridades es«
portivas e torcedores, para botar um para-
deiro no coro de palavrões que somos obri-
gados a ouvir no Maracanã. Será que a
reunião não vai também ser abafada por
um coro igual, embora em menores pro-
porções? Duvido que se consiga acabar com
o coral possante e cabeludo, que não revela
só falta de educação, revela também ne-
cessidade de romper as barreiras da censu-
ra mental imposta pelas circunstancias de
todos sabidas (você sabe a que me refiro).
O povo grita nome feio porque a vida anda
apertada por todos os quatro lados, e isso
ele não pode dizer claramente. O antigo
Código de Menores proibia a entrada de
menores de 14 anos nos espetáculos espor-
tivos. Agora, só proibindo a entrada de
maiores nesses espetáculos. Mas nem isso
resolve. Os garotos ouvem palavrão em
casa e na rua, palavrão tá solto, então eles
também ajudam o coro no Maracanã. A
única solução mesmo é c' mar um bom
maestro para reger o coro". — Lauro Romão
Estensoro (Rio).

* *

"Caro senhor — E' verdade que a
União Soviética está de namoro com a Chi-
na, e que isso pode afetar o equilíbrio in-
ternacional, baseado na divisão dos gran-
des, trazendo novos riscos de guerra para
as nações ocidentais? E' o diabo, isso. Acho
que devemos impedir a reaproximação, se
ela ameaça a nossa tranqüilidade, 6 nosso
anseio de viver em harmonia com a huma-
nidade, pelo menos aquela parte da huma-
niãaãe mais parecida com a gente. Confes-
so que estou preocupado. A idéia de um ter-
ceiro (e último) conflito mundial, em con-
seqüência das pazes feitas, ou se fazendo,
entre Moscou e Pequim, não me deixa dor-
mir. Sou partidário intransigente da paz,
e se a paz deles conduz à guerra, não lhe
parece que devemos combatê-la em favor
da paz? Estive pensando que os Estados
Unidos poderiam estender a mão a Cuba,
só para assustar o colosso de duas cabeças,
que se recompõe, e desfarte restabelecer
em parte o equilíbrio de forças. Ao mesmo
tempo, cumpre fazer tudo para que o chim
volte a fazer careta para o Leoniâ, e o Leo-
nid para o chim. Aqui no município, feliz-
mente, não se cogita de trocar de bem en-
tre os Bias e os Zezinhos. Se eles se abra-
cassem, era mais um fator de desarticula-
ção da política mineira, que vive dessas
contradições intestinas. O sistema regio-
nal ficaria abalado, com repercussão na es-
trutura geral do país. Desculpe se transi-
tei do mundial para o municipal. Tudo
são exemplos. — Angelino M. Canavezes
(Barbacena)."

* *

"Estimado CDA — Não tive surpresa
com a notícia de que os costureiros de
Paris estão levantando novamente a barra
da saia até as coxas. E' um fenômeno cícli-
co, de natureza comercial, mas também
um achincalhe às mulheres. Eles é que de-
cidem o que nós devemos vestir ou despir.
As mulheres não mandam na indústria do
vestuário, e a grande maioria dos costurei-
ros europeus nos trata como simples ma-
nequins de vitrina. Por que as mulheres
não assumem o controle da moda, resolven-
do elas mesmas o que vão usar na próxima
estação? Quase não há mulheres no mun-
do da alta costura e do pret-à-porter. Há
muitas, nas boutiques que são complemen-
tos ancilares dos ditadores masculinos da
moda feminina. Vamos acabar com isso,
dando o contra nesses andróginos que na
hora de faturar são de um machismo
100%? Convido as mulheres de Ipanema a
formarem uma cooperativa de que sairá a
nossa moda, obediente aos nossos gostos e
nossas conveniências. Isso de minissaias só
tem sentido quando a gente tem pernas
saudáveis, sem celulite, varizes, reumatis-
mo, manchas, etc, e dá prazer mostrá-las.
Aliás é o meu caso, mas não faço reclame
disso. — Cremüde Fontebona. (Rio)".
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NATAL - INGLATERRA

data: 24/11/76
valores faciais: 61/2, 81/2, 11 e 13p
impressão: íotogravura em papel couchê
dimensões: 41 x 30mm
série de 4 peças — policrômicas
tema: gravuras natalinas dos séculos

XIII e XIV, da coleção do Museu
Albert and Victoria, de Londres

I 1fic • <R
I Rhodesia

MMUHH

PLANTAS NATIVAS - RODÉSIA

data: 17/11/76
valores faciais: 4, 6, 8 e 16c
impressão: offset policrômica
papel couché gomado
dimensões: 42 x 28mm — vertical
tiragem: 4 000 000 — 4c

800 000 — 6c
600 000 — 8c
400 000 — 16c

desenho: Nancy Abrey
folhas de 50 selos
tema: Plantas Nativas da Rodésia
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BRASIL
CARIMBOS COMEMORATIVOS

Durante o mês de novembro mere-
ceram destaque os carimbos comemora-
tivos:
1. 75.° Aniversário do Colégio Batista

Brasileiro, com a exposição Temapax
76, a realizar-se de 25/11 a 4/12, em-
São Paulo (SP).
Bicentenário da Orquestra Lira San-
joanense, com obliteração no perio-
do de 22 a 28/11/76, na Cidade de São
João dei Rei (MG).
Natal, 1976, carimbo de autoria de
Luis Gonzaga Jr., aluno da Escola de
1.° Grau Paulo VI, em Fortaleza,
Ceará, escolhido em concurso nacio-
nal.

2

PICOTES &
FILIGRANAS

A Sociedade Pilatélica Brasi-
leira estará promovendo, nos
dias 20 e 21 de novembro corren-
te, em Nova Friburgo (RJ), a ex-
posição Friburpex 76 e o III En-
contro Nacional de Filatelistas,
solenidades comemorativas do
65.° aniversário da entidade, com
mostra de colações temáticas e
clássicas, além de exemplares
fora de concurso.

Os Correios promoverão, du-
rante a Friburpex, a obliteração
de selos e peças com carimbo co-
memoratlvo.

^CtONAL, o~.

wa-rçi»

A comissão organizadora da
exposição está completando ca-
ravanas de filatelistas para No-
va Friburgo, com partidas no sá-
bado e no domingo, estando
abertas as inscrições na Avenida
Presidente Vargas 590, sala 617.

A organização do in Encon-
tro e da mostra filatélica está
entregue a uma comissão presi-
dida pelo Cel-Av. Marcelo Stu-
dart e integrada pelos filatelis-
tas: Joaquim Gil Neto, Dr Lis-
ter Roque de Lima, Marlino Mo-
reira dos Santos, Nilton Gomes
Baptista, José Rocha Campos,
José Guariglia, Hugo Kistler,
Ernesto Augusto Schimidt e Jo-
sé Ferreira Loureiro.

Serão realizadas no mês de
novembro as seguintes exposi-
ções f ilatélicas, reconhecidas pe-
ia administração postal Ivasilei-
ra: Mostra Filatélica Brasil-
EUA, em Salvador (BA), no pe-
riodo de 12 a 19/11; I Mostra
Pilatélica Infanto-Juvenll, de 7
a 15/11, na cidade de Marília
(SP) e a Temapex-76, exposição
temática promovida pela Abra-
fite em São Panlo (SP) entre
25/11 a 4/12.

O Bloco Comemorativo da
inauguração da milésima agcn-
cia do Banco do Brasil, lançado
no último dia 5, esgotou-se ra-
pidamente em todas as agências
f ilatélicas da ECT nos Estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Rio
Grande do Sul, repetindo o fe-
nômeno ocorrido quando do lan-
çamento da peça homenageando
a Escola de Minas, de Ouro Preto.

A tiragem total de 2 milhões
de exemplares atribuída ao blo-
co, e o seu pequeno valor facial
— Cr$ 0,80, somados à retenção
de 1 milhão de peças para o
Banco do Brasil, serviram de
atrativo para poucos "negocian-
tes de selos" que armaram um
verdadeiro esquema de compra
em várias agências, absorvendo
mediante os mais diversos expe-
dientes, o total dos exemplares
destinados à venda, causando as-
sim um grave prejuízo à legitl-
ma íilatelia.

O episódio do selo da Escola
de Minas, cotado no domingo se-
guinte ao seu lançamento, na
feira do selo, a Cr$ 30 por unida-
de nova, sem carimbo, e, nas se-
manas seguintes, baixando'a CrS
3 por peça, dá mostra dos riscos
desse tipo de "investimento".

BOLSA DE TROCAS
"Selos comemorativos ou ordinários

de astronáutica, desejo para troca".

Carlos Seara da Costa Pinto — R.
Pereira da Silva, 469 — 20 000 — Rio de
Janeiro — RJ.

"Desejo selos para compra ou troca.
Ofereço comemorativos do Brasil, Itália,
Suíça, Alemanha e de energia elétrica".

Edi Marcuzzi — R. Gal Dionislo, 15
ap. 801 — Botafogo — 20 000 — Rio de
Janeiro — RJ.

"Troco selos novos e usados, qual-
quer tema e pais".

Rogério Scomazzon de Menezes —
Rua Humaitá, 294 — 93 700 — Campo
Bom — RS.

"Desejo trocar selos nacionais « es-
tn ngelros".

Adelza Cristina JLannes — R. Joa-
quim Mendes, 104 — 24 900 — Maricá —
RJ.

"Gostaria de trocar selos de qualquer
tema, data e país".

Artur César Martins Oliveira — Pra-

ça Gov. Valadares, 1 — 36770 — Cata-
guases — MG.

"Troco, a combinar, selos de qual-
quer tema e pais, perfeitos".

Luis Cláudio Barbosa — C. F. P. —
Cia. Nacional de Alcalis — 28 910 — Ar-
raiai do Cabo — Cabo Frio — RJ.

"Trocamos selos de qualquer país.
Correspondência em inglês, espanhol,
português e francês".

José Raimundo B. França Jr.
ça Io de Maio, 418.

Pra-

Paulo de Tarso C. Brandão — Largo
de Santiago, 406 — 65 000 — São Luís —
MA.

"Desejo trocar selos com jovens bra-
silelros ou estrangeiros".

Ana Maria Leal Mattos — R. Andra-
de Araújo, 362 — Oswaldo Cruz — 20 000

Rio de Janeiro — RJ.

A Correspondência para esta seção deva ser
•nviada para o JORNAL DO BRASIL - "CADERNO

B" - FIIATELIA - Av. Brasil, 500 - ó.° andar
20000 Rio da Janairo — RJ.

Joe Pass é sem dúvida
o maior guitarrista da
nossa época. Com essa
afirmação, não estou
menosprezando Jim Hall,
George Benson ou
Ralph Towner. Mas como
me disse Kenny Burrel:
"Joe superou tudo que se
pode esperar de um
guitarrista."
Pass trata a guitarra
como se fosse um quarteto
de jazz. Um dedo toca uma
linha de contrabaixo, dois
dedos harmonizam e os
outros executam a
melodia. E nos ensina que
a guitarra pode duplicar o
som de vários instrumentos,
sem aparelhos eletrônicos.
Às vezes, seus fraseados nos
lembram Coltrane, mas de
repente ele muda para um
toque ora stacatto, ora
legato, típico do piano a Ia
Oscar Peterson. P#ode-se
imaginar um conjunto de
jazz, com os músicos
trocando frases.
Daí a dificuldade em
conseguir entrada para os
concertos de Joe Pass. Os
guitarristas da cidade
inteira compram bilhetes,
com tal antecedência, que
a lotação dos teatros fica
sempre esgotada. Para esses,
profissionais ou simples

JOE PASS

VIRTUOSO
Oclávio Brito

amadores, o concerto
eqüivale a uma aula e Pass,
realmente, dá uma aula.
A guitarra é hoje o
instrumento mais tocado no
mundo e Joe Pass faz
o que pode para
divulgá-la. Ele explica,
conta piadas, toca
maravilhosamente bem.
Eis uns exemplos dos
diálogos com o público:"Quantos guitarristas
estão aqui dentro? (90%
da platéia se
manifesta). AAA! Bem
que eu desconfiava. Vocês
sabem, descobri um novo
acorde outro dia. Foi puro
acidente, meu dedo
escorregou e pintou esse
som incrível. Bonito, não é?"
"Certa vez um jovem

guitarrista encontrou, na
rua, um velhinho qüe lhe
pareceu extremamente
familiar. Aproximou-se dele
e perguntou-lhe: "Com
licença, o senhor não é
André Segoya?" "Sim meu
jovem, o que posso fazer
por você?"
(Pass levanta o braço
direito como se fosse uma
guitarra e, com a mão
esquerda, monta um
acorde). "Você conhece
esse?", pergunta o jovem."Sempre digo aos meus
alunos para não
complicarem muito. Se os
dedos estão-se torcendo
todos ao tocar, alguma coisa
tem de estar errada. Deve
existir maneira mais
simples. Um dos meus

alunos vivia me perguntando
sobre o braço de sua
guitarra: "Não é muito
grosso?", "Não está
muito largo?" Um mês
depois, ele me apareceu
com uma de braço tão fino
que não conseguia colocar
os dedos nele."
No fim do coneerto fui
cumprimentá-lo, disse de
onde era e que tinha
gostado muito do
pout-pourri de música
brasileira. Ele respondeu:
"Gosto muito da música
brasileira, mas lamento
não saber tocá-la direito."
Pass, geralmente, toca
sozinho, já que outra
pessoa atrapalharia seu
fluxo de criatividade.
Apenas Oscar Peterson
consegue convencê-lo a
tocar em grupos. Aliás, foi
gravada recentemente uma
nova interpretação da
música de Gershwin. O
disco chama-se Porgy
and Bess, um dueto com
Oscar Peterson no cravo e
Joe Pass na guitarra. Se
você é guitarrista e nunca
ouviu Joe Pass, trate de
começar logo, pois ele está
mostrando os caminhos. E
se não é, escute assim
mesmo: vale a pena ouvir
um virtuoso.

Na revista de domingo desta semana:
O McCarthismo de volta* a Hollywood:
só que desta vez cm forma de peça e filme de ficção
que reviveu o período de caça as buscas na Era
McCarthy.
A arte no Rio em 1976:
um mercado em expansão até para os-artistas.
Uma estante cheia de livros • todos em branco,
para quem não tem tempo.de ler ou quer apenas
ostentar cultura.
Soldadinho de Chumbo:^
o hobby que as pessoasjéstaò.começando a levar a sério.
Blazers para o verão:
uma boa pedida para a mulher que trabalha em
escritório.

Meditação transcendental:
uma viagem que dispensa os Cr$ 12.000,00 de
depósito.

O delírio consumista dos árabes:
descubra o que eles estão comprando com o nosso
dinheiro.
O fusca faz 40 anos: ,
começou como uma idéia de Hitler. Hoje ép carro
favorito da classe média.

Culinária:

quando o tomate vai a mesa tudo. pode acontecer.

Luis Fernando Veríssimo
- a Máfia no Brasil.
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A revista que vem dentro do Jornal do Brasil. I.. í

O espirito de Natal: j
O que pensam os homens de criação I |

para estimular as vendas. Ir!

ja batalha das ~lfl
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MIGOMANIA LUIZ CARLOS BRAVO

PROBLEMA N.° 527

C RO P

SA
T I M

Encontradas 142 palavras: 56 de * letras;
55 de 5;' 20 de 6; 8 de 7; 1 de 8;
1 de 9; e 1 de 10.

INSTRUÇÕES:

O objetivo deste jogo é formar o maior número possível de palavras
de quatro letras ou mais, usando apenas as letras que aqui aparecem mis-

furadas e que formam uma palavra-chave (a palavra-chave é sempre apre-

sentada na edição do dia seguinte, em letras maiúsculas, juntamente com

•s palavras encontradas no problema anterior). A-letra maior deverá apare-

cer obrigatoriamente em todas as palavras, em qualquer posição. Uma letra

não poderá aparecer em cada palavra maior número de vezes do qua a pa-
lavra-chave. O autor não usb dicionário e só apresenta palavras de uso cor--
rente, por isso o leitor muitas vezes encontrará mais palavras do que as pu-
blicadas no dia seguinte. Não valem verbos, nomes próprios, plurais nem gíria.

PALAVRAS DO N.° 526: /

ABORÍGENE, abrlge, agre, agre, arigó, arlne, bagre, bárie, bárie, balra,
berne, boar, berne, briga, brigão, brie, brea, abria, ebrie, eira, garbe,
gari, gênero, «enre, garinie, gira, gire, grãe, «rei, ibera, ibera, ignaro,
negra, nagre, nora, ogra, orgia, rabl, rabino, rabo, raie; rega, regia,

região, regio, rego, reine, riba.

EM INGLÊS:
ABORÍGENE, anger, aerie, baro, barge, baring, barrt, bear, baaring, baor,
biar, bear, bore, boring, bom, brag, brain, brlg, brlng, brine, earn,
enrage, garb, gear, «enre,! goar, «ora, grab, «rain, «reen, grin, groin,
ignoro, iron, near, ogro, organ, rago, rain, rang, range, regain, ragion,
raign, rain, ring.

HORÓSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL

CARNEIRO -21 de março a 20 de abril

Iniciativas e inspirações nos
negócios. Alegria no setor
profissional. Dia benéfico
para procurar dinheiro.

Voei encontrará • clima de
harmonia sentimental, prin-
cipalmente pela compreen-
sie qua será completa.

Cansaço nervoso a trri-
labilidade. Não vá dor-
mir muito tarda.

Não aja sosinho(a). Si-
ga os conselhos de seus
amigos).

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Xjfasf £?2

Você tara satisfações pro-
fissionais. Dia benéfico pa-
ra assinar um contrato sé-
.rio.

Um fato nove esclarecerá
sua vida amorosa. Você fi-
cará surpreso (a) com a ali-
lude de uma pessoa.

Você nada deva temer:
resistência excelente.

Estabeleça ralações be-
•aadas em confiança a
solidariedade.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Você pode procurar um
emprego mais remunerador.
Sorte no jogo. Peça a opi-
nião da seus amigos para
todas as coisas importar,
tes.

Você deve evitar as trocas
da carta e procurar expli-
car-se diretamento com a
pessoa amada. Isto coloca-
rá um ponte final às suas
dúvidas.

Sua tensão nervosa po-
dera provocar indispôs!
ções digestivas.

Procure modificar sau
caráter a fim de não
provocar problemas e
criar obstáculos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Seja audacioso (a) e .tudo
correrá bem. Assuma os
riscos, as circunstancias o (a)
ajudarão multo.

Tome decisões importantes.
Voei podará reatar antigos
laços. Dia benéfico para
resolver problema* família-
res.

Cuidado com suas COS'
tas que não estarão mui-
to boas. Uma queda *
possível, prudência.

Suas opiniões sobre os
outros podarão mudar,
espere antas de julgar

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
,-•*««,mdiluir

Dia de muita atividade. As-
suma compromissos. Evite
discutir com seus colabora'
dores.

Você não precisará fasar
muito esforço, para que tu-
do corra bem. O plane sen-
timental será . favorecido.

Vigie sua sa'úde. Riscos
de imprudência ou d*
excessos alimentares.

Organiie sau tampe a
fim de evitar um au-
manto de cansaço.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Dia difícil. Indecisão, abor-
ferimentos . nos negócios,
perda de documentos. Na-
da irá bem. Você deveria
descansar.

A amisada vai ajudá-lo (a) a
ver mais claramente em vo-
cê mesmo (a). Os namoros
são perigosos.

Leves indisposições. Dia
benéfico para iniciai
uma dieta.'

Dedique um pouco mais
da tampo i leitura.

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubro

Tome parte ativa no seu
trabalho. Empréstimos a na-
gócios favorecidos. Dia be-
néfico para um exame.

A* influências serão bane-
ficas. Vida afetiva protegi-
da. Sa você quiser, terá
uma noite encantadora cem
seus amigos.

Saúde boa, se você sou.
ber se controlar a se-
guir uma dieta.

Tenha mais confiança
nos outros,

"ESCORPIÃO'- 23 de outubro a 21 de'novembro

\
(í«SéB'|

Solicitações e finanças favo
recidas. No seu trabalho,
você terá üm colega ciu-
mento demais, cuidado.

Dominio neutro. Você devo
faxar um exame de cens-
ciência a fim de partir pa-
ra bases mais sólidas ejuan-
do este dominio melhorar.

Seu estômago estará
frágil. Não o sobrecarre
gue.

Nio desprese suas pos-
•ibiiidades, assim você
evitará muitos aborreci
mantos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sorte. Associações,, contra-
tos, negócios, finanças e
trabalho favorecidos, E' só
escolher.

Sua vida sentimental será

protegida, .saiba aproveitar.
Período benéfico para soli-
dificar sua vida amorosa.

Saúda boa . no seu con-
lunto, você poderá rea-
lizar muitos esforços.

Faça com qua suas ini-
ciativas sejam dirigidas
para um único alvo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
As circunstancias não Ihi

permitirão ser bem sucedi
do (a). Portanto não forca o
destino. Aproveite apenas

para fazer sua correspon-
dência.

Você terá uma vida senti-
mental muto calma. Apro-
veite para examinar outros

problemas. . .

Não gasta inutilmente \ Procura conhecer com
sua energia. Poupe-se I quem você lida.
mais. i «

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Dia bsnáfico. Felizes intui-

ções nos negócios e nas es-

peculações! Você poderá co-
maçar grandes negócios.

Dia banáfiee. Saiba adivi-
nhar es desoles da pessoa
amada: um pequeno pre-
santa i sempre agradável.

Saúde regular. Procure
manter seu equilíbrio
interno.

Tudo qua for relativo
ae estrangeiro será mui-
to favorecida.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de martjQ_
Pode assinar documentos
Consolide sua situação sa-
bendo » impor. O domí-
n|o financeiro não andará
bem. • ,

Não provoque, sob nenhum
pretexto, a pessoa que o (a)
ama. - .

Seus. rins serão ponto Visitas e viagens cens-

fraco. Água mineral lha tituirão um, agradável

fará muito bem. divertimento para você.

CACLOS
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PEANUTS CHARLES M. SCHULZ

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS: 1 — que envolve admiração, estupefação

ou pasmo. ° — aparecer, surgir (em certo estado ou con-

dição). 10 — comida veqetal à base de tubérculos de um-

buzeiro. 11 — diz-se da expressão algébrica que contém

um ou mais radicais que não se podem eliminar. 14 —

ordem ou lei emanada de autoridade máxima. 15 — fator

da empllflcação num tubo eletrônico.' 16 - prato que se

prepara com as cartilagens e tendões das pernas de bois

ou porcos. 18 — forma de transação em que a mercado-

ria á entregue no cais do porto de embarque. 19 — inter-

jeição usual entre os índios o caboclos da Amazônia, que

exprime espanto. 20 - indivíduo de um povo que ha-

bita o N. do Japão a, atualmente já muito reduzido, ten-

de a desaparecer. 21 - atos de nadar. 24 - tropear, fa-

zer barulho com os pés ao andar. 25 - intervalo de tem-

po correspondente a duas pasagens consecutivas de um

ponto da esfera celeste pelo meridiano superior ou infe-

s " H _T~ Ti

rlor do luoar. 27 — cor amarela representando o primei-

ro metal ou o primeiro dos esmaltes, desenhada por uma

infinidade de pontos. 28 - dar inclinação conveniente a

(porta ou janela) para que fique bem aberta. 30 — causar

inflamação, escoriação ou irritação nas partes moles do

corpo.

VERTICAIS: 1 — em tipografia, parte do preparo que

compreende as operações e alçamento e reconte, realiza-

das com a forma na prensa, e destinadas a corrigir ex-

cesso ou insuficiência de pressão. 2 - (are.) dizer (aparece

nas formas do tuturo do presente a do pretérito). 3 —

digno que merece alguma coisa. 4 — ¦ assanhado, colérico.

5 — na antiga adquimia, o carbonato da chumbo. 6 —

toco instrumento com estrondo. 7 — átomo ou grupamen-

to de átomos, com excesso ou com falta da carga elétri-

ca negativa. 8 — fechado. 12 — avisada, aprazada para
comparecer em juízo. 13 — alga rodomelácee que se fixa

aos rochedos por uma espécie .de garra arredondada. 17
espécie de lenço usado pelos romanos para limpar a

.boca a o suor do rosto. 18 — parte da amarra que va;

do anilho à máquina de suspender, numa amarração a

dois ferros com anilho, correia do freio dé enimais. 20
espaço cósmico. 22 — serpente do Brasil. 23 — vermes-

que aparecem nas feridas dos animais. 26 — lugar elevado

onde se recolhiam os augúrios. 29 — interjeição de as-

panto, admiração, léxicos utilizados: Morais, Fernando,

Melhoramentos, Aurélio e Casanovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — cotocos — ca — acotular - tabuletss —

uma — icas — volátil — ru — emarelecer — Hr — rezada
oe — taqalo — sovela — ser —' lírio. VERTICAIS — coto-

velos — tabular — ocupar — colateral — ote — sutileza

r- casaredo — ar — lac — sura — omicos — ilegal — calor
ter — ve — no.

Correspondência, colaborações a ramissa da livros
a revistas para: Rua das Palmeiras, 57 apto. 4 —

Botafogo — ZC-02. ,
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(ou, há mais coisas
entre o cinema
e o teatro do que pode
supor a nossa
vã filosofia)

CM
José Carlos Avellar

A primeira irae-
tade do ano
passado chega-
va aos cinemas
europeus a ver-
são de A Flauta
Mágica de Mo-

zart filmada por Ingmar Bergman pa-
ra a televisão da Suécia. Por coinci-
dência, surgiam ao mesmo tempo três
outros filmei/igualmente interessados
em explorai as possíveis ligações eh-
tre o teaí'"*», a música e o cinema, en-
tre a crt,,&5ieita para um palco de tea-
tro e a 7/ena feita para uma câmara
de filmar.

Estes fumes, ainda Inéditos no
Brasil, são: Electra, Meu Amor (Eze-
relmen, Elektra) do húngaro Miklos
Jancsó, A Viagem ãos Comediantes (O
Thiassos) do grego Theodore Ângelo-
poulos, e o Galileo Galilei de Brecht
filimado por Joseph Losey, com Topol
no papel principal. j

O que mais se aproxima da expe-
rlência de Bergman, ora em exibição
entre nós, é o Galileo Galilei de Losey.
Tudo se passa num palco de teatro.
As cenas foram ensaiadas para uma
apresentação num palco de teatro. A
câmara de fumar foi acrescentada de-
polis."A melhor maneira de levar
Brecht ao cinema — disse Losey em
1960, quando pela primeira vez tentou
adaptar a peça — será uma filmagem
de Galileo. Mas. isto não pode ser feito
à maneira naturalista, com filmagens
em exteriores naturais de Florença e
Roma. A realidade terá de ser cuida-
dosamenite reconstruída".

No palco armado pára a filmagem
de Galileo Galilei são poucos os obje-
tos de cena, e praticamente não existe
um só detalhe capaz de sugerir um
cenário real. Os atores, à frente de .
uma grande tela branca, e um ou ou-
tro painel para dividir o espaço em
pequenas áreas. Os atores e uns pou-
cos objetos expressivos, uma luneta,
um globo, uma cadeira, um quadro-
negro, uma mesa.

A câmara de filmar éjogada nes-
te espaço mais ou menos como se fos-
se. um espectador - a se movimentar
entre os intérpretes, a tocar de leve
em todos os pontos da ação. o teatro
ai interfere no cinema, na medida em
que a composição das imagens, a mo-
vimentação da camata e a mudança
de planos é determinada pelas coisas 

'

que os atores dizem ou fazem. O cine-
ma aí interfere no. teatro, na medida
em que as coisas que os atores dizem
e. fazem já não se destina a um públi-
co afastado, mas a um olho (e tam-
bém um ouvido) sensível que se en-
contra bem próximo. O gesto largo é
substituído por uma simples tensão
muscular, a voz mais impostada, por
um quase sussurro.

A cena inicial de Estranho Aci-
dente (Accident, 1966) se apoia num
contraponto entre a imagem e o som.
Na tela um plano praticamente imó-
vel, a fachada de uma casa filmada
da rua, a certa distancia, de noite.
Tudo. se passa no som 'jogado sobre
este. plano: primeiro o ruído da má-
quina de escrever, depois o motor de
um automóvel, freio prolongado e o
barulho de uma batida. Um instante
de silêncio, latidos de um cachorro, e
só então o primeiro movimento na te-
Ia: surge um homem na porta da ca-
sa. ¦ '

Esta montagem de diversos sons
, com uma só imagem, ou de diversas

imagens com um mesmo som, caracte-
rística marcante dos filmes de Losey
(veja-se, por exemplo, a leitura das
cartas de Marian e Ted Burgess em
O Mensageiro — The Go Between,

-.-1971) não existe em Galileo Galilei. A.
câmara olha e ouve o ator que fala,
usa só os ruídos (e a música) que o
espectador pode-ver ná cena. Usa, em

, resumo, a expressão mais direta por-
que (ê,o próprio Losey que explica) "a
ação }á é em^si bastante clnemato-
gráfica":! 

' 
.'¦

''A xè^iia Jdà investldura do Car-
**»' deaKèarbirihi^é um perfeito de éxem-

pio m jfàírio V' cinema e o teatro se
•r *'
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casam em Brecht. Barberlni é o novo
Papa, e veste com grande pompa os
trajes de sua nova função. Enquanto'Isto o Cardeal Inquisidor, que assiste
à cerimônia, tenta arrancar a autori- ¦
zação para torturar Galileo. Barberi-
ni, o homem e o sábio que existiam
nele, desaparece à medida que o traje
vai se completando. Seus "não" ficam
mais-e mais frágeis, è afinal, já intei-
ramente vestido, ele concorda com o
pedido do Inquisidor. E' uma cena fei-
ta só para os olhos, é possível énten--
der tudo sem o auxílio dos diálogos".

Mais ou menos a mesma coisa •
acontece, em A Flauta Mágica. Tudo
foi filmado num palco de teatro, e a
câmara registra as ações da forma
mais direta possível, òs recursos
usados para movimentar a imagem
são aqueles possíveis num palco de te- ,
atro: descidas e subidas de cortina,
deslocamentos de pranchas do cena-
rio, maior ou menor número de refle-
tores, iluminação colorida, entradas
suaves de luz (assim como uma fusão
ou um fade no cinema).

A câmara se comporta também
como um espectador colocado no meio
da cena. Acompanha tudo de perto,mas não Interfere em nada. Olha lon-
gamente para o mesmo intérprete, e
do mesmo ponto-tde-vlsta, enquanto
ele canta a sua ária. O cinema entra
ai na medida em que este olhar não
é um simples registro mecânico, mas
uma participação sensível.

E' verdade que todos os quadrossão determinados pelos gestos dos
atores, mas é verdade também que a
visão pode funcionar expressivamente
como um gesto do ator, pôde comple-
mentar esse gesto. Por exemplo,. na
cena em que Pamina chora assustada
depois do aparecimento da Rainha da
Noite com o punhal, a movimentação
da câmara é tão importante de um
ponto de vista expressivo quanto a
movimentação da atriz.

De fato, cinema se faz exatamen-
te com a sensibilidade de saber'deter-
minar em que Instantes a câmara de-
ve permanecer imóvel diante de um
ator, e em que instantes deve se movi-
mentar (ou associar diversos frag-
mentos independentes). Fazer filmes
é aprender a ver o mundo com bons
olhos.

Os grandes centros de produção,
no entanto, acostumaram as pessoas
a tomar uma atitude excludente, Isto
é: recusar, por anticinematográfico,
tudo aquilo que não é um estilo narra-
tivo onde a câmara e o gravador imi-
tam o comportamento, do olho huma-
no, para criar uma impressão de rea-
lidade. Um real, a bem da verdade,
encoberto por um invisível véu • de
emocional, feito às vezes fle uma foto-
grafia de torri meloso, às vezes de um
meloso ruído de aparência musical.

Em A Flauta Mágica a música
não é só um adjetivo colado por trás
da ação. Nem só a marca sonora de
um personagem, ou de um estado de
espirito. Quase sempre é ela quem diz
tudo, enquanto a imagem é quase na-
da,' um instrumento (ou voz) acres-
centado à orquestra. E assim acontece
também em Electra, Meu Amor e A
Viagem dos Comediantes.

NGELOPOU LOS
(A Virgem é seu
quarto filme) e
Jancsó (Electra é
seu vigésimo sex-
to filme) não
foram ainda exi-

bidòs comercialmente no Brasil. Pa-
ra ter uma idéia do que eles fazem
(e existe uma razoável semelhança
entre os estilos narrativos dos dois)
basta partir dos planos longos e dos
suaves movimentos dos filmei», ide Ml-
chelangelo Antondoni. E tentar imagl-
ná-los ainda mais longos e lentos.

Electra Meu Amor tem 100 mlnu-
tos de projeção e apenas 11 planos. Is-
to é, cada imagem fica na Ma cerca
de 10 minutos. Durante este tempo, a
câmara passeia, suave e livremente,
entre os atores. Cada plano aparece
como uma unidade completa em si
mesmo, como se estivéssemos diante

m

de um espetáculo teatral dividido em
11 atos.

A Viagem das Comediantes tem
quatro horas de duração, e seus pia-nos são igualmente longos — de 5 a
10 minutos cada um — independentes
entre si, como atos de uma represen-
tação teatral. E feitos com uma cama-
ra que se move quase todo o tempo,
Angelopoulos, como Jancsó, diz ter to-
mado por exemplo o estilo de Anto-
nioni, que lhes pareceu uma técnica
e um método de produção adaptável
às condições um tanto difíceis de pro-dução de seus países.

E os dois' cineastas concordam
ainda num ponto: o estilo de Antônio-,
ni é associado a certos métodos de
trabalho tipicamente de teatro. Nes-
tes dois (filmes a câmara procura ver
a cena como um todo, e se aproxima
pouco do rosto dos intérpretes, que
para tornar seus gestos mais fáceis de
compreender,, recorrem a uma
atuação mais teatral. Gestos mais lar-
gos, feitos para serem vistos à distan-
cia.

Os dois filmes são realizados em
cenários naturais, estimulam os ato-
res a se movimentarem com inteira 11-
berdade dentro de um espaço muito
amplo. Os dois ensaiam a cena só com
os atores e os diálogos (ou a música',
e só depois colocam a câmara, e agem
como se estivessem filmando "um
documentário que não é um documen-
tário porque as pessoas representam",
segundo explicação de Jancsó:"Os pequenos movimentos se per-
dem, só os grandes gestos' teatrais são
significativos. Vemos o "conjunto e a
atmosfera teatral destas cenas não
admite montagem, mas tem o encan-
to da simultaneldade da ação, em re-
lação às pessoas, que observam na pia-
teia. Podemos então tentar agrupar
certas forças de expressão pouco
usadas no cinema: a música pode se
tornar verdadeiramente expressiva,
em lugar de um simples comentário,
os gestos podem se tornar uma dan-
ça". . ,
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A Flauta Mágica de Mezart filmada por Ingmar
Bergman: "Aos 12 «nos era um apaixonado par
Wagner, • só duas outras óperas me interessa-
vam: Mignon e A Flauta Mágica. Wagner ficou
para trás. Esqueci por que cheguei a gostar de
Mignon (talvez porque eu achava irresistível
¦ mulher que fazia o papel principal). Só minha
paixão pele Flauta Mágica permaneceu, e creio
mesmo que vem crescendo."

Em A Viagem dos Comediantes,
que cobre um período da história da
Grécia entre 1939 e 1952, Angelopoulos
usa com freqüência canções populares
para marcar uma época ou carregar
o significado de uma cena. Em Electra
Meu Amor, que Jancsó extraiu de
uma peça de teatro do húngaro László
Gyurió, vários diálogos são musicados
e transformados em bailado.

Mas. talvez a mais interessante in-
terferência do teatro nestes filmes
não aparece diretamente na imagem.
E' Um certo exemplo de trabalhar nos
bastidores (isto é, por trás da câmara)
para alimentar uma cena que se de-
senrola sem interrupção no palco (is-
to é, diante da câmara). Os planos se
modificam muito nestes filmes, tento
(e às vezes até mais) ido que numa
narrativa feita com a .decomposição
da ação em muitas imagens de deta-
lhe, porque o método de trabalho é
teatral. Isto é, os atores e o cenário
admitem uma rápida, mudança, e a
câmara às vezes pode até descobrir
tudo diferente, ao voltar a um trecho
do cenário mostrado instantes atrás.
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•Enquanto a câmara de A Viagem
dos Comediantes faz um movimento
circular, a. rua de um vilarejo gregode 1952 se transforma na mesma rua
em 1941, tomada por cartazes nazis-
tas, pronta para ouvir um discurso de
Goebbels transmitido pelo rádio. Tudo
acontece numa fração de segundo, às-
sim como, em A Flauta Mágica, o in--
verno sombrio ,e cheio de neve, que fa-
zia Papageno tremer de frio, cede lu-
gar a uma primavera cálida c lumino-
sa, com a chegada de Papagena.

Uma certa teatralidade sempre
esteve presente nos filmes de Berg-
man, nas cenas feitas à base de pia-
nos longos, quase sem montagem,, na
concentração da história em poucose diminutos cenários. Recursos que
correspondiam: a.uma espécie de ma-
terializáção do estado de espirito dos
personagens, fechados em si mesmos,
meio isolados do/mundo, à procura do
conhecimento'absoluto, da verdade.

A diferença maior no estilo de en-
cenação de A Flauta Mágica, em rela-
ção aos outros filmes de Bergman, es-
tá no abandono do cenário natural e
do tom naturalista dos atores. Os pia-
nos longos sobre os rostos dos intér-
pretes continuam, a iluminação de es-
tilo expressionista continua. Mas tudo
se passa num outro mundo, o contra-
campo daquele em que Bergman tem
atuado até então. E esta encenação
feita numa outra dimensão permite
que Bergman seja a um só tempo fiel
à música de Mozart e fiel a si mesmo,
a seus filmes anteriores.

Utilizar novos materiais — músi-
ca, luzes coloridas, fantasias, e duas
ou três telas coloridas para sugerir o
dia è a noite, uma floresta ou um pa-
lácio — para dizer de jiovo que se as
pessoas conseguem atravessar ai-
gumas duras • provas, estarão prontas
para chegar aò conhecimento, (o que
se adquire através do amor) e à ver-
dade, que é até mais forte que a mor-
te. Novos materiais para dizer de novo
que só uma. relação sensível entre as,
pessoas pode dar algum sentido à
vida, é por fim a todo o absurdo, a
guerras e violências."* E' verdade, até aqui os filmes.de
Bergman passaram principalmente
uma impressão desesperada, amarga.
Viver sempre vale a pena por um 11-
geiro instante de felicidade, mas o ho-
mem é basicamente um analfabeto
em questões emocionais, perdido
numa agitação absurda, preocupado
só em humilhar e fugir à humilhação.
A Flauta Mágica dá maior peso aos
momentos felizes, a própria encena-
ção é alegre. Mas para falar alegre-
mente Bergman se utiliza de uma lin-
guagem irreal, sé serve de uma fan-
tasia, multo provavelmente porque
acredita que este mundo feliz pode
existir só como uma utopia, no teatro,
ho cinema, na música.

OUÇO depois de filmar
Persona (em 1965) Berg-
man disse que a arte,
o cinerna e o teatro
em especial, era inútil
porque todas as pessoas
vivem dramas maiores

no seu cotidiano. Drama que ne-
nhum filme e nenhuma peça po-
dem mostrar com perfeição, aju-
dar a entender ou resolver. Talvea

A Flauta Mágica seja um sinal de que
sua visão se modificou, e por isso ele
coloca a si mesmo, e ao fotógrafo Nyk-
vist, entre os rostos que assistem à
ouverture da ópera.'

E' como se a arte pudesse de no-
vo encontrar uma certa função e utl-
lidade pára os homens: atuar como
um meio de repetir um sonho ou úto-
pia de uma sociedade sem males. E
como se a arte pudesse ser ela mesma
uma flauta mágica, sinos mágicos, ca-
paz de mudar* o mundo. Uma utopia
delirante, mas — para retomar as pa-
lavras de Bernardo Bertoluccl a pro-
pósito de 1900 — "toda utopia deli-
rante é profética, porque há sempre
uma , pequena base verdadeira em
qualquer sonho."

A Flaute Mágica (Trollflojten). Dire-

ção de Ingmar Bergman, da ópera de
Wolfgang Amadeus Mozart. Fotografia de
Sven Nykvist. Orquestra da Rádio e Te-
levisão Sueca sob a direção de Eric Eric-
son. Cenários e figurinos de Karin Erskine.
Coreografia de Donya Feuer, Assistente
de direção Kerslyn For Forsmark. Intérpre-
tes: Josef Kostlinger (Tamino). Irmã Urrila
(Pamina). Hakan Hagegard (Papageno). Eli-
sabeih Erikson (Papagena). Ulrik. Cold (Sa-
rastro). Birgit Nordin (A Rainha da Noite).
Ragnar Ulfung (Monostatos). Erik Saeden
(Talaren). Brrtt Marie Aruhn, Birgltta Smi-
ding e Kirsten Vaupel (as três damas). Ur-
ban Malmberg, Ansgar Korook e Erland
von Heijme (os três garotos). Gosta Pru-
zelius e Ulf Johanson (os dois monges).
Hans Johanson e Jerker Arvldsson (os dois
guardas). Suécia, 197-4.
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A Viagem dos Comedianlei de Theodore Angelopoulos: e Grécia,
•ntre 1939 e 1952, vista através de uma família de atores ambu-
lantes, que se deslocava para montar textos clássicos do teatro

grego, e de uma extensa montagem de canções populares, de
marchas militares e de paródias feitas durante e guerra sobre
hinos fascistas

Para a versão americana de Galileo Galilei de Brecht (encenada em
1946-47 com direção de Joseph Losey) o desenhista John Hubley fez
uma série de esboços para orientar a montagem. Este mesmo espe-
táculo (que teve tradução de Brecht e Charles Laughton e música de
Hans Eisler) foi filmado agora por Losey

Electra, Meu Amor: adaptação livre do mito grego de Electra escrita
inicialmente para o teatro e depois levada ao cinema por Miklós
Jancsó num filme que ele define como "uma obra integrada, isto é,
que se faz com a soma de diferentes meios de expressão, como
o bailado, a música, o teatro t o cinema "

DOIS BONS
CONCERTOS

Edino Krieger
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estilo ê mais
avançado, a lin-
guagem é mais
livre. Mas na es-

sencialidaãe dramática de
suas Variações para piano,
a personalidade de Aaron
Copland é tão flagrante e
marcada quanto em obras
de outra galáxia . sonora
como Billy the Kid, El Sa-
lon México ou Rodeo. As
quatro notas do tema já
trazem em seu tom' herál-
dico reminiscências de •
fanfarras, tão caracteres-
ticas de Copland. Exu.be-
rante como realização ins-
trumental, Maria da Pe-
nha ofereceu da obra uma
versão modelar pelo im-
pacto de sua musicalidade
vigorosa e comunicativa.

Um dos conjuntos mais
ativos e atuantes no càm-
po da música nova, o Ars
Contemporânea prestou
ao programa de segunda-
feira uma contribuição va-
liosa, apresentando cinco
obras, sendo uma em es-
tréia mundial: o Ludus
(1976) de MuriUo Santos,

, para flauta, oboé, clarine-
I ta, trompa, piano, viola e

violoncelo. Um trabalho ex-
celente, que consigna uma
considerável evolução do
compositor no sentido de.
um domínio mais efetivo
do material sonoro e de sua

: representação de idéias
claras e definidas, marca-
das por uma evidente for-
ça de convicção. Fluente e'
bem proporcionadas, as vá-
rias seções formam um jo- ¦
go variado e uniforme, que
prende o interesse auditi-
vo do inicio ao fim. Muito
bem realizadas ¦ pela con-
junto também'O Klng, de
Luciano Berió, com seu re-
torno à heterofonia, onde
o canto e o piano fazem o
contorno melódico básico,
seguido de perto mas não
exatamente pelos demais
instrumentos; as Quatro
Peças para clarineta e pia-
no, de Alban Berg, cujo li-
rismo parece hoje ainda
mais atual do que em 1924;
a Música para Trompa e
Sons Eletrônicos, ãe Joseph
Ott — exemplo da utiliza-
ção dos recursos eletrôni-
cos como um instrumento
tradicional, rigorosamente
medido em seu ritmo qua-se regular e em suas altu-
ras temperadas, resultan-
áo num diálogo áe unida-
des musicais equivalentes,
extremamente ricas em seu
tratamento individual, em
seu humor e em sua ação
conjugada; e ainda Micro-
formóblles, de Jorge Antu-
nes, para viola e piano,
obra que revela o conheci-
mento do autor das possi-
bilidades dos instrumentos
ãe cordas, pela utilização
brilhante da viola como
elemento central dos acon-
tecimentos musicais. Diri-
giáo com ãiscreção e segu-
rança por Guilherme Bau-
er, nas obras para maior
número ãe participantes, o
conjunto contou com a efi-
ciente participação ãe Mar-
ceio Bonfim (flauta), Tsu-
nemiche Nagamine (obóe),
Luiz Viana (clarineta),
Ana Maria Scherer' (violi-
no e viola), Luiz Fernanão
Zamith (violoncelo), Victo-
ria Etriecave (soprano) e
Murillo Santos, autor áe
uma das obras apresenta-
das e que representa uma
valiosa aquisição para o
grupo, também como exce-
lente instrumentista.

Outra obra para pequeno
conjunto encerrou o pro-
grama: o Canticum Instru-
mentale, de Marlos Nobre,
composto por encomenda
da Rádio MEC para o IV
Festival Interamericano ãe
Música áe Washington, on-
áe a obra foi estreada. O
fragmehtarismo e a busca
ãe recursos instrumentais
novos, com os efeitos de
glissando produzidos pelos
pedais da harpa e os sons
harmônicos da flauta, si-
tuam essa obra numa fase
de procura e de indagações,
que subitamente as álter-
nancias áe figurações enér-
gicas e áe silêncio parecem
responder, no breve e vigo-' roso episódio que antecede
o final. A flauta áe Celso
Woltzenlogel, a harpa ãe
Acácia Brasil, o piano ãe
Maria áa Penha e a per-
cussão áe Jorge Ribeiro áe-
ram o melhor tratamento.
à obra, sob a áireção áó
autor.

Plantanáo, áá. E' uma
verdade antiga que se com-
prova na música a cada ins-
tante. A fertilidade musical
brasileira é tão que a rigor
nem precisa plantar: é só
deixar que as sementes crês-
çam e apareçam. E o no-
vissimo e excelente Grupo
de Música Contemporânea,
formado pela flauta de

:
Norton Morozowicz, o oboé
ãe Harolá Émert e o piano
áe Norah áe Almeiáa, è
mais um exemplo. Nasceu
por gestação espontânea —•
como tantos outros —•
quanáo o terreno musical
começou a oferecer condi-;
ções apropriadas, com a
proliferação ãos pequenoi
auáitóriós e o crescente in4
teresse pela música nova;
demonstrado também pela
Sala Cecília Meireles já no,
ano passado, com a I Bie*
nal de Música Brasileira.
Contemporânea, e agora,
com a Série de Música iVo-í
va. E o alto nivel ão nova
grupo — já programaáo
para a temporaáa ão Car-
neggie Recital Hall no pró-
ximq ano — teve em seu
rico e variado programa de
quarta à noite as mais am-
pias oportunidades de se
comprovar, desde o neo-,
classicismo áe Peter RacH
ne Fricker à .beleza ama-,
áureciâa ãa Imbrjcata áè
Esther Scliar, que recebia
a sua estréia munáial. E'
uma obra extremamente
bem feita e repleta ãe in-'
teresse musical, onde à
imaginação solta vai tra-
mando um, áiálogo fluente
entre a flauta e o oboé,
contestaâo j)c...s pontua-
ções ostensivas do piano,
que se impõe no contexto
ãà ação inclusive através
ãe recursos sonoras não or-
todoxos, como os sons de-
áilhados nas cordas e per-
cutidos na caixa de resso-

. nancia. O diálogo se pro-
jeta com maior intensida-
de e ganha uma extraor-
dinária força rítmica no
final, a cujo balanço irres-
sistível se incorpora a pre-
sença percussiva ão piano
e se renãe finalmente o
público, cujo ímpeto áe
participação se realiza nos
aplausos calorosos. E' real-
mente confortaáor ver um
talento criaáor como o áe
Esther Scliar assumir um
ritmo de produtividade co-
mo vem acontecendo, mar-
cado pela presença cons-
tantè ãe obras suas — e
quase todas em primeiras
audições — em programasãa temporada deste ano.

jm solo ou a dois, o
/m\ três instrumen-

A-9\tistas do , grupe"í"!**!"^ revezaram mima
série ãe obras ãe variada
feitura instrumental e es-
Mística, como Neumes,' áe
Maurice Ohana, para oboé
e piano, com sua' intensi-
ãaáe oriental feita áe im-
pulsos intuitivos relacio-
naáos por uma grande
coerência natural; Mel,.
para flauta solo, áe Kazuo
Fukushima, onâe os in-
térvalos microtonais são
utilizados como um ele-
mento de expressão an-
cestral, tanto quanto a
forma livre e a própria' violência eventual, povoa-
da de imagens de Samurai

ve de danças milenares; as
fascinantes Quatro Peças
para oboé e piano, de Er-
nest Krenek, com seu tra-
tamento insólito dos ins-
trumentos, anunciada des-
de o grito agudo e pene-
trante áo oboé, realizaão
com extrema^ beleza ex-
pressiva por Emert, e que
iria contagiar também o
piano na procura áe sons
percutidos — mas sempre
com intenção formal e ex-
pressiva absolutamen-
te clara e imperiosa. Me-
nos interessantes, musical-
mente, a estrutura homo-
í ô n i c a de Chou-wen-
chung, em The Willowj
Are now, para piano solo,
justificada, entretanto, pe-
Ias claras origens orientais
de sua concepção, e as
Três Miniaturas para flau-
ta, oboé e piano, de José
Siqueira, com sua atmosfe-
ra impressionista inicial
resultante das escalas em
tons inteiros, e a fatalida-
áe noráestina ãos áois
breves episódios finais.

Tocar todas as notas áa
Sonata para Dois Pianos e
Percussão, áe ' Bartok, é
uma proeza — e tocá-las
com o interesse musical, a
cooráenação e a integra-
ção que obtiveram seus
quatro jovens intérpretes,
no final áo programa, é
um feito particularmente
singular. As pianistas Ca-
rol Murta Ribeiro e lleana
Carneiro podem estar fe-
lizes com o resultaáo áe
seu esplêndido trabalho,
preparado com dedicação
e consciência ãurante
quase um ano, e comparti-
lhado por esses áo:s exce-
lentes percussionistas que
são Daviá Johnson e Joe
Lizama. Mais áo que qual-
quer palavra, o entusias-
mo áo público representou
o melhor julgamento de
sua atuação, repleta de vi-
bração e de autêntica
emoção.
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DEUS .LHE
fA£UE
N€>üJND€IX)
rAZ IDE CONTA

A montagem do Canecãó reúne em torno de
Deus Lhe Pague uma soma de inteligência maior
do que a que jamais cercou'o popular e há muito
impraticável clássico de Joracy Camargo. Aini-
ciativa parte de uma constatação cujo /acerto e
confirmado na prática: se a piegas historia do
mendigo-milionário-filósofo não pode mais ser
levada a sério, nada impede que o seu potencial
de popularidade seja canalizado para a conven-
ção característica do musical americano, que pro-
jeta tradicionalmente todos os acontecimentos
para o terreno do conto de fadas, e permite que
as maiores incongruências e lugares-comjins se
tornem aceitáveis, uma vez que não se pressupõe
que possam sequer ser levados a sério. No asstí-
miãamente irreal universo do risonho, colorido e
melodioso faz-de-conta que o Canecão pegou em-
prestado da Broadway, d vida dupla do velho rei
dos mendigos, o seu poderio econômico e a sua
romântica trajetória sentimental ganham uma
plausibilidade sui generis; uma vez que ninguém
nos pede que acreditemos na sua existência.

A espirituosa adaptação de Millor Fernan-
des explora brilhantemente esta colocação, m-
sinuando sistematicamente que nada do que ve-
mos deve ser levado a sério. Por.outro lado, o
adaptador substituiu, sempre quando possível,
a rósea filosofia do texto original por um atra-
ente tom de ceticismo que chega às raias de um
charmoso cinismo. A partir desta transferencia
de tom, Millor consegue encaixar no diálogo va-
rias piadas de extrema mordacidaãe, que aca-
bam constituindo paradoxalmente os trechos
mais sérios do texto. Só quando não consegue
impedir que a voz séria de Joracy Camargo con-
tinue sendo ouvida é que Millor deixa o novo
Deus Lhe Pague cair no ranço do original. Mas
logo vem um número musical, a lembrar-nós que
estamos no vale-tudo do reino da fantasia.^

De todos os musicais da Broadway ate hoje
montados no Rio (pois mesmo escrito, musicado
e dirigido por brasileiros, o Deus Lhe Pague do
Canecão é um musical da Broadway), este e um
dos poucos verdadeiramente bem realizados. To-
das as convenções do gênero foram assimiladas
com um sentido profissional acima de qualquer
suspeita. As complexas mutações dé cenários sao
executadas com perfeita precisão, o sistema de

som funciona bastante bem para que 80% do
texto sejam ouvidos sem esforço, os focos lumi-
nosos não se desencontram dos seus alvos, as
canções (de umEãu Lobo adequadamente broad-
wayanizado) e os bailados (de uma coreógrafa
importada da Broadway) são interpretados afi-
nada e disciplinadamente, e a direção de Bibi
Ferreira, mesmo reduzida, por imposição do sis-
tema de som, a marcações linearmente frontais,
dinamiza o -conjunto a contento.

Enfim, o Canecão aprovou como teatro, e
umrgrande sucesso está aí. Não perdendo de vis-
ta que não é este tipo de espetáculo que contn-
buirá para a criação de um verdadeiro musical
brasileiro, que um teatro popular (ja que esta-
mos numa cervejaria) a Cr$ 90,00 por ingresso
éuiria curiosa contradição, e que Deus Lhe Pa-
mie continua, 44 anos depois de escrito, senão
um chocante apelo à tranqüila aceitação da mp
séria, poderemos enfrentar a experiência com
bastante prazer. Pelo menos, ela realiza com
competência aquilo a que se propõe ^

YAN MICHALSKl -^^^3

- /
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Cinema

k ESTRÉIAS
^CATÁSTROFE NA SEIVA - De Ken

§Anriàkin baseado no livro de J«*£?*

don. Com Charlton Heston, M.chele

Mercier, George Eastman, Maria Rohm

e Raymohd Harmstorf. Madure.ra-1

(Rua Dagmar da Fonseca 54 — ....»•••

390-2338): 15h, 17h, 19h, 21h. Copa-

cabana (Av. Copacabana, 801 — ...*..

255-0953), America (Rua Conde de

Bonfim, 334 - 248-4519): 14h Í6h,

18h, 20h, 22h. (Livre). Aventura am-

bientada no fim do século passado,

por ocasião da íorrida ao ouro de

Yukon. ' ¦ ." ;

UM GOLPE EM BERUM (Insid. Oul),

de Peter Duffell. Com Telly Savalas,

Robert Culp, James Mason, A|do Ray e

Guenter Meisner. Império (Praça Fio-

riano, 19 - 224-7982), Ltbon-1 (Av.

Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805),

Roxi (Av. Copacabana, 945 — .—..-

236-6245), Tijuca (Rua Conde de Bon-

fim, 422 - 288-4999): 14h05m, 16b,

17h55m, 19h50m, 21h45m. Si» »•«!*;

(Rua Machado de Assis, 74 ...... 1

225-7459): de 2a. a 6a., a pa** das

16h. Sábado e domingo, a partir das

14h05m. Plariii .15M5m, 17hl0m, 19h

05m, 2lh. í 
''. ' ',

O JOVEM DRÁCUIA (Dracula in Brian-

xa), de Lúcio Fulci. Com Lando Buzzan-,

ca Sylva Koscina, Valentina Cortese e,

Rossano Brazzi. Palácio (Rua do Passey

391 -»• 287-4504), Carioca (Rua Conde

de Bonfim, 338 - 228-8178): 14h, 16h,

18h, 20h, 22h. (18 anos). Comédia.

Buzzanca faz um industrial siciliano

que, em visita à Romênia, conhece um

descendente do Conde Òrécula « volta

vampirizado. Produção itajiana. '

AMARGO SABOR DO SEXO (Th» Arou-
sers), de Curtis Hanson. Com Tab Hun-

ter Latimer Cherie, Roberta Colllns e

Linda Leider. Vrt6ria'(Rua Senador Dan-

tas, 45 - 242-9020): 14h, 15h40m,,17h

20m, 19h, 20h40m, 22h20m. Impara-

ler (Rua Dias da Cruz, 170 — ¦•

249-7982): 14h50m, 16h30m, 18h10m,

19h50m, 21h30m. (18 anos). 0 assassi-

nato de uma jovem, provocado pe'a
agressão ao rapaz que se descobre

impotente.

-
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VMA FÁBULA COM A
PROFUNDIDADE DE l/M PIRES

anteriormente conquistados
com muito maior
honestidade e inteligência.

+c Um filme aparentemente
internacional onde
espanhóis, italianos,
ingleses, franceses,
alemães, dinamarqueses,
lapões, esquimós e outras
nacionalidades mais
esdrúxulas podem a
qualquer hora aparecer
diante das câmaras e
apresentar as gracinhas
características e as
canastronices de seus
respectivos países. Talvez,
seja esta a melhor
descrição deste Paredes
dò Pecado ou como um
jovem rapaz milionário
volta da hippie Inglaterra
para viver nas altas
rodas do Society romano e
aí descobre a podridão,
a.imoralidade e o
cinismo queAçampeiam.
no jogo do poder, do sexo
e do dinheiro.
Esta fábula pretensamente
moralizante possui a -
magnífica profundidade
de um pires e ocupa ¦.--.;

espaços já

CONTINUAÇÕES

Pois, além de pobre
e desgastada lição de
¦moral que a internacional
equipe procura difundir
(com indiscutíveis
pretensões políticas), ^
há um interesse
tentativamente
mascarado com uma
sutileza digna de
um elefante selvagem:
o sensacionalismo
das perversões sexuais ,-
riãiculamente
esmaecido para que
o público não perceba
os intuitos puramente
comerciais que nortearam
a realização da obra.
Felizmente, embora
muita gente não
acredite, o público
é inteligente e o tiro
internacional de
Paredes-do Pecado acaba s
saindo pela culatra.

MARCOS RIBAS PE FARIAS

CATÁSTROFE
NÃO ESTÁ
APENAS NA
SELVA
¦te Não nos . interessa
aqui se o diretor Ken
Annákin e seus roteiris-
tas respeitaram escru-
pulosamente ou não o
original de Jack Lon-
don. Nesta discussão ab-
solutamente bizantina e
já há muito ultrapassa-
da (c*nema è Uteratura
são duas linguagens to-,
tálmente autônomas),
cremos não estar o prin-
cipal e mais grave defei-' to de Catástrofe na Sei-
va, bombástico titulo
brasileiro para o origi-
nal inglês Cry of the
Wild, por sinal bem mais
ecológico. O filme em
questão é ruim porque,
partindo de um esquema
administrativo tranqui-
lamente acadêmico, não
conseguiu realizar-se co-
mo espetáculo cinema-
tográfico exatamente
naquele campo onde esv,
tava a intenção de seus
produtores -realizadores:

¦ Saindo, portanto, de
um esquema de literatu-
ra mais moderno, vamos
perceber que tomando
cada elemento compo-
nente, rigorosamente ne-
nhum consegue escapar
da catástrofe que dei-
xa de ser da selva
para ser simplesmen-
te cinematográfica. Ini-
ciai mente, o roteiro.
Abandonando um mi-
nimo de articulação
vemacular, os responsa-
veis pela adaptação do
texto de Jack London
optam por uma justar
posição sem nenhum
rigor maior de eventos
que, somados, tentam
construir a imagem
da história. Assim
menos as pretensõet
poéticas. e humanistas
que ocasionalmente sur-
gem em determinados
planos, o que ressalto
no final, é a categoria
superlativa do cachorro
Buck, principal astro
desta aventura na neve
e na mata em meio à fe-
bre de ouro que levou
grande número de pes-
soas a. se embrenharem
pelo, então, desconheci-
do e traiçoeiro território
do Alasca. O cão é abso-
lutamente incrível, uma
máquina de músculos e.
de inteligência que faz
um dos. personagens,
qualificá-lo de humano',
e não de animal. Isto é,
a sua capacidade é de
tal ordem que ele deixa
a sua natural irraciona-
lidaãe para alcançar bri-' 
lhantemente o titulo de
racional.

A direção de Ken An-
nakin acompanha o dia-
pasão do roteiro e m03-
tra-se de uma falta dt
imaginação, de uma pia-
ciãez e de um desleixo
que há muito não temos
tido a oportunidade de
ver em cinema com um
mínimo de empenho de
produção. Á fotografia
é péssima, embora tenha
o atenuante da medíocre
copiagem realizada em
laboratórios brasileiros.

M.R.F.

A FLAUTA MÁGICA (Tollfloiteii), de

Ingmar Bergman. Com Josef Koestn-

gler e Irmã Urilla. Cinema-2 (Rua Raul

Pompéia, 102 - 247-8900), Cinema-3

(Rua Conde de Bonfim, 229), lido-1

(Praia do Flamengo, 72 - 245-8904):

14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (Livre).

Baseado na ópera de Mozart, com li-

breto de Schikaneder: Versão sueca.
-Ijr.-tr.-MCfc Com pou»» alterações

dé estrutura e total fidelidade ao es-

pirito do original, Bergman apresenta

a primeira ópera bem sucedida no ei-

nema. Alegria, romantismo e beleza

feérica nas imagens, que contaram com

o diretor de fotografia de Grito» •

Sussurros, de Nykvist. (E.A.).

MONTY ¦TTHON (Monty Python «"'

th* Holy Grail), dé Terry Jones e Ter-

ry Gilliam. Com Graham Chapman,

John Oeese, Terry Gilliam, Eric IcHe,

Terry Jones e Michael Palin. Cinema-1

(Av. Prado Júnior, 286 - 275-4546):

14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m,

22h. (14 anos). Segundo filme do gru-

po Monty Python, originário da TV.

•JjCfc Escrita e interpretada pelo sex-

teto Monty Phython, esta comédia po-

deria. divertir mais nos momentos de

real inventiva e ser menos fria nas

ocasiões menos felizes, se dois ele-

mentos do grupo Gillian e Jones, não

insistissem em dirigir sem tarimba ei-

nematográfica. Mas, sem dúvida, é uma

das tentativas mais elaboradas para

reeditar o humor anárquico na linha

dos Irmãos Marx. (E.A.).

A MAQUINA DO SEXO (Convene far

Bene L'Amore), de Pasquale Festa

Campanile. Gom Lulgi Proieti, Agosti-

na Belli, Eleanora Giorgi e Christian

de Sica. Odeon (Praça Mahatma Gan-

dhi, 2 — 222-1508): 14h, 16h,. 18h,

20h, 22h. Madureira-2 (Rua Dagmar

da Fonseca, 54): 15h30m, 17h30m,

19h30m, 21h30m. (18 anos).

-IJC Uma anedota não apenas gros-

seira, mas óbvia e repetitiva inflada

para se tornar'um longa-metragem:

A Máquina do Sexo é o momento

mais deprimente da carreira de Pas-

quale Festa Campanile (Uma Virgem

para o Príncipe) tendo apenas a van-

tagem de provar que a pornochan-
chada brasileira nem sempre é a

pior do mundo. (Ç.M.).

TAXI DRIVER / MOTORISTA DE TA-

XI (Taxi Driver), de Martin Scorsese.

Com Robert de Niro, Jodie Foster,

Cybill Shepherd, Albert Brooks e

Peter Boyle. Opera (Praia de Botafo-

go, 340 - 246-7705), Bruni-Tijuca

(Rua Conde de Bonfim, 379 —

268-2325), Tiiuca-Palaee (Rua Conde

de Bonfim, 214 - 228-4610), Pararo-

doa (Rua ArqdTas Cordeiro,' 350 —

28Í-3628), Roma-Brurrf (Rua Visconde

de Piraiá, 371 - 287-9994), Bruni-

Copacabana (R. Barata Ribeiro, 502 -

255-2908): 14h> 16h, 18h, 20h, 22h.

PatM (Praça Florlano, 45 - 224-6720):

de 2a. a 6a., às Uh20m, 13h30m,

15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. Sá-

bado e domingo a partir das 13h30m.

Aos |»lbados,; sessões a meia-noite,

nos cinemas toma*runi e Bruni-Co-

pacabana. (18 anos). Grande Prêmio

do Festival dé Cannes de 76.. Ex-

combatente tio;Vietnã; solitário e irt-

sone «e emprega como chofer de

praça a fim de encontrar um deriva;

trvo para seus problemas. Interessa-se

por uma jóvém que trabalha na cam-

panha «leltoral de- um candidata à

presidência, mas se desilude, com am--

bos, transforma seu carro em . um

arsenal e decide limpa/ Nova Iorque

de «eu lixo moral.
-IJC-ttA' • Um homem solitário — che-

gou há pouco tempo da guerra e

não consegue dormir à noite — em-

prega-se como motorista de taxi no

turno da madrugada-para combater a

insônia. A história vai bem até a me-

tade e depois se perde numa ence-

nação (cuidada, ,mas sem muito seri-

tido) dé-violência. Mar. a' música de'

Bernard Hermánn (que" morreu em de-

zembro último, pouco depois de con-

duir esse trabalho) é_ tão bonita, t

usada com tanta freq lência, que o
filme, até pode ser visto de olhos
fechados. (J.C.A.).

O VÔO DO DRAGÃO (The Way of

tha Dragon), de Bruce Lee. Com Bru-

ce lee, Churck Norris e Nora Miao.

Baronesa: 15h, 17h, 19h, 21h. (16

anos). Aventura chinesa, de Hong-

Kong.
.!£ Um show de patadas, pernadas,
chutes, cabeçadas e outros golpes

menos votados em que o pobre dra-

gão chinês fica reduzido ao ridículo

e ao primarisno de um dragão (des-

culpe-nos o tigre) de papel. (M.R.F.)

MIDWAY (Battla of Midway), de Jack

Smight. Com Charlton Heston, Hen-

ry Fonda, James Coburn, Glenn Ford

e Toshiro Mifune. Metro-Copacabana

(Av. Copacabana, 749 - 237-9797),

Metro-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,

366 — 248-8840), Pax (Rua Visconde

de Pirajá, 351 - 287-1935): 14h,'

16h4m, 19h20m, 22h. Metro-Boavista

(Rua do Passeio, 62 - 222-6490):

13h, 15h40m, 18h20m, 21h. Domin-

gos a partir das 13h30m. Aos sábados

e vésperas de feriados sessões à meia-

noite e meia no Metro-Copacabana,
e~ Pax. 14 anos). Uma das.

batalhas decisivas da Segunda

Guerra Mundial, vencida pelas forças

americanas depois que os japoneses

perderam o jogo de fazer crer que a

Operação Midway era um blefe e que

seu novo xeque-mate seria em outro

ponto do Pacífico. Prod. americana

com o sistema de efeitos sonoros

Sensurround.
-IC Um grandiloqüente desfile de

efeitos especiais (bombardeios, expio-

soes, incêndios, desastres aéreos) e de

velhas personalidades do cinema ame-

ricano (Fonda, Mitchum, Heston, Ford

e Robertson). Mas de cinema mesmo,

quase nada. (JX.A.)

O IRMÃO MAIS ESPERTO DE SHER-

LOCK HOLMES (The Adventure of

Sherlock Holmes Smarter Brother), de

Gene Wilder. Com Gene Wilder, Mar-

ty Feldman e Madeline Khan. Veneza

(Av. Pasteur, 184 - 256-5843): 14h

20m, 16hl5m, 18hl0m, 20h05m, 22h.

Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145):

14h05m, 16h, 17h55m, 19h50m, 21h

45m. (14 anos). E/odução americana.

Três intérpretes de O Jovem Frankens-

tein, de Mel Brooks, sob direção do

protagonista, novamente autor do ro-

teiro original. Sigerson obscuro ir-

mão de Sherlock, que mantém um

escritório com letreiro.' S. Holmes, to-

ma a dianteira em uma importate

investigação. Comédia com elementos

de sátira, nosense e pastelão.
.lj(^.Jjr,.Jj( Muito boa estréia de Ge-

ne Wilder , como ^diretor, fazendo

humor de primeira categoria com to-

tal liberdade (mas também com afe-

to) ao raescrever — como para 9 Jo-

vem Frankenstein, de Mel Brooks —

personagens célebres e extremamente

populares. (EA.).

XICA DA SILVA (Brasileiro), de Caca

Diegues. Com Zezé'Motta, Walmor

Chagas, Altair Lima, Elke Maravilha é

Stepan Nercessian. Caruso (Av. Copa-

cabana, 1362 - 227-3544. Capri (Rua

Voluntários da Pátria, 88, 226-7101):

15h15m, 17h30m, 19h45m, 22h. Plaza

(Rua do Passeio, 38 - 222-1097): de

2a. a sábado, às 10h30m, 12h45m, 15h,

17hl5m, 19h30m,. 21h45m. Domingo,

a partir das 15h. (18 anos). Baseado

em .dado» históricos sobre a explora-

çà? colonial no Ciclo Diamantino, do

século XVIII, tem como protagonista a

escrava /que despertou paixão no

Contratador João Fernandes de Oli-

velra, tornando-se uma rainha não

oficial da região.
¦KVHí-K. Uma-alegre e irreverente

"história" da maravilhosa doidice bra-

sileira, da capacidade de estar" sem-

pre dando a. volta por cima". Desta-

que para ja utilização da música de

Jorge Ben, para a fotografia de José

Medeiros e a interpretação, de Zezé

Motta. (J.C.A.).
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Cinema
UM IMTIL
TEMPO PERDIDO,

-K A visão de O Jovem Drá-
cuia, chanchada italiana pro-
tagonizada pelo insuportável
Lando Buzzanca, obriga qual-
quer espectador a refletir so-
ore a profundidade e a tragé-
dia de um tempo perdido. E
vai tranqüila e calmamente
chegar à conclusão de que a
sofrida, lenta e aparentemen-
te absurda tarefa a que se de-
ãicou durante muitos anos o
francês Mareei Proust, não
foi tão absurda assim. Depois
que terminam as caretas e as
sem gracices do pior cômico
da atualidade cinematográfi-
ca, qualquer pessoa de me-
ãiana inteligência sentirá a
profunda e trágica inutilidade
das duas horas perdidas no
cinema o que compareceu. E
sentirá, pelo menos, uma raU
va imensa do diretor, do pro-
autor, dos roteiristas e dos
atores responsáveis pelo que
viu na tela. Isto, realmente,

se conseguir chegar ao final
da sessão sem ter abandona-
do a sala de projeção antes
da palavra fim. »

Portanto, qualquer texto es-
crito sobre este fume terá a
triste auréola de. inútü a en-
volver-lhe. Falar sobre o quê?
Sobre o entrecho pretensa-
mente jsatirico, procurando
seguir as pegadas feitas por
Mel Brooks em The Ypung
Frankestein que, salvo alguns
momentos brilhantes de Ma-
deline Kahn, também não
chegava a justificar sua enor-
me fama? Sobre a mais com-
pleta e absoluta inexistência
da direção, uma série de to-
madas mal feitas e mal artl-
culadas ignorando totalmen-
te as mais rudimentares re-
gras gramaticais do cinema?
Da fotografia e da música,
talvez as piores dos últimos
anos? Ou de seu famoso ator,
o onipresente Lando Buzzan-
ca que consegue estar tão me-
diocré e sem graça quanto no
insuportável O Padre Que
Queria Casar?

Preferimos não falar sobre
nada disso pois, do contrário,
estaríamos obrigando nossos
leitores a uma tarefa tão in-
grata e absurda quanto a que
o filme exige de seus espec-
taãores.

A única coisa que este aba-
minável Jovem Drácula pos-
sui de positivo é permitir mais
uma vez a descoberta de que
o que há de pior no cinema,
não é, ao contrário do que
muitas pessoas pensam, pri-
vilégio do cinema brasileiro.
Por outro lado, faz-nos mais
uma vez perceber o absurdo
que norteia em grande parte
a nossa política de exibição.
Enquanto filmes como este
conseguem-tranquüamente ei-
nemas para serem exibidos,
obras como Muriel, de Res-
nais, por exemplo, depois de
mofarem longamente nas ga-
vetas, acabam voltando para
seus países de origem. Mas
temos que convir também que
para cada Resnais, há mil
Buzzancas como este.

MARCOS RIBAS DE FARIA

SEXO SEIS SACIOU ALISTA
E SEM QUALQUER SABOR
-K Um filme que mascara
seus reais objetivos só pode
resultar num subproduto
cinematográfico. Este é o
caso de Amargo Sabor do
Sexo (The Arousers).
Incapaz de fazer da historia
de um professor de educação
física, sexualmente
impotente, um drama
psicológico, ou um filme
policial razoavelmente ¦'
elaborado a partir dos
sucessivos assassinatos;
ou ainda um filme de terror,
com um clima (falso) de
suspense criado na base
da fotografia, o diretor
Curtis Hanson não soube
sequer fazer um filme

pornô, no estilo
underground, apesar do
gênero já estar um tanto
superado nos seus
principais centros.
Talvez lhe faltasse coragem
de enfrentar abertamente
este último estilo. Mas
diante do produto que
teve a coragem de expor
preferimos acreditar que
lhe falta mesmo è
competência. Optando por
abranger um público um
pouco maior, que aceita
produtos comercialmente
baratos como simples
diversão, Hanson mostrou
seus propósitos escusos.
O professor de educação
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Táb Hunter confirma a sua
eanastrice em Amargo Sabor, do Sexo

física vivido por Táb
Hunter — diga-se de
passagem, conseguiu
acentuar sua eanastrice
— é de uma superficialidade
absoluta. Imagina-se que
seu complexo de Édipo
(o amor pela mãe é apenas
uma frase solta num
momento qualquer) o tenha
transformado em um
maníaco sexual e assassino.
E este é o único dado
para o seu comportamento
de impotência diante das
mulheres que vai eliminando.
Não há qualquer análise
mais profunda. Seus crimes
se sucedem sem nenhum
vestígio de reações policiais
ou sociais. Tudo fica na
superficialidade. E até
mesmo o clima de suspense,
pretensamente criado com
a fotografia e a música,
colaboram mais
eficientemente para que
o filme se transforme
num prolongado e
cansativo bocejo.
A bem da verdade, ê
preciso que se diga, que
público não falta ou não
faltou. Em plena tarde
de terça-feira, o cinema
Vitória tinha mais de meia'
casa. Mas é preciso
esclarecer também que
esse tipo de filme^ tem seus
propósitos mascarados
inclusive pela publicidade,
quando o anúncio utiliza
os chavões: "Sexo e suspensel-
Corajosas.:, lindas...
nuas... e excitantes!"
Engodo puro, em todos
os sentidos. Amargo Sabor
do Sexo poderia muito
bem ter ficado perdido
em alguma prateleira.
Melhor ainda, poderia
não ter sequer saído da
cabeça de seus poucos
respeitados produtores.

MÍRIAM ALENCAR
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Savalas, Culp, Mason, Ray, Meisner e
Kovin: Um Golpe em Berlim

I/M GOLPE
PUBLICITÁRIO
COM A
POPULARIDADE
DO ELENCO

-K .A publicidade de Um
Golpe em. Berlim, /eiía er»
iorno dos retratos dos seis
principais intérpretes, já é
uma indicação precisa: o
que importa neste filme
são os atores.

A história fica ai entre o
absurdo e o simplesmente
r i diculo: um ex-oficial
americano e um ex-oficial
nazista voltam a Berlim 30
anos depois da guerra pa-
ra descobrir caixotes com
barras de ouro enterrados
por ordem de Hitler. Para
tanto eles precisam invadir
um presídio militar, seques-
trar um criminoso de guer-
ra condenado à prisão per-
pétua, obrigá-lo a indicar
o local em que o ouro fo-
ra enterrado, e devolvê-lo
à prisão.

O estilo de encenação fi-
ca mais para o simplesmen-
te ridículo do que para o
absurdo, porque o diretor,
Peter Dufell, pretende re-
tomar a atmosfera das co-
médias sofisticadas que o
cinema americano fazia
exatamente aí pela década
de 40. Isto é, tenta uma
linguagem meio irônica
apoiada só na popularida-
de dos intérpretes.

O general nazista é èfe-
tivamente seqüestrado e
atirado numa sala decora-
da com as grandes bandei-
ras e a águia do Terceiro

Reich e questionado por
um ator fantasiado de
Adolf Hitler. Aí, sem en-
tender o que se passa, con-
fessa tudo. E ainda.. sem
entender nada é devolvido
à prisão.

Para tornar esta história
plausível o filme conta só
com a popularidade dos
seus atores. Ou mais exata-
mente, com a popularidade
de Savalas, uma vez que os
outros intérpretes são co-
nheciãos apenas nos países
diretamente envolvidos na
produção: Inglaterra, Ho-
landa e Alemanha (exce-
ção feita para James Ma-
son). E assim toda' esta
aventura se passa mesmo é
no rosto dos intérpretes, de
Savalas mais do que dos
outros.

E ele repete então alguns
gestos típicos de Kojak è,
bem como a situação o exi-
ge, age como uma autori-
dade, como um herói, por-
que afinal de contas todas

, as coisas são feitas em fun-
ção de seu prestígio. Ri no
começo do filme, quando
um cobrador impertinente
confisca o seu Rolls Rpyqe,
ri no meio do; filme, qiCari-
do um soldado'-da prisão sê^
deixa assustar por sua far-
da de major, ou quando o
comandante do. presídio
treme diante da possibiíi-
dade de um relatório desfa-
vorável, e ri muito mais no
final, quando sua calvicie
reluzente brilha menos que
as barras de ouro por fim
encontradas.

JOSÉ' CARLOS AVELLAR
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Cinema

GRANDE RIO
CINEMA-l — Fernão Capelo Galvota,
de Hal Bartiet. Hoje e amanhã, às

14h, 16h,. 18h, 20h, 22. (Livre). Hoje,

à meia-noite: A Reencamacão da

Peter Pround, com Michael Sarrazin.
Amanhã, às 10h: O» Sapatinhos de

Cristal. -

ALAMEDA — Xica da Silva, com Zezé
Motta. Hoje é amanhã, , às 14h30m,
16h45nr 19h, 21hl5m. (18 anos).

ÉDEN — Hoje: O Amargo Sabor do
Sexo, com Tab Hunter. As 13h40m,
15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h. (18
anos). Amanhã: Um Pistoleiro Mais

Violento que Ringo. Ãs 14hl0m, 16h,
17h50m, 19h40m, 21h30m- (18 anos).

CENTRAL — Hoje: Essa Multar *

Minha... E dos Amigos, com Francisco
Milani. Às 13h40m, 15h45m, 17n50rn;
19h55m, 22h. (18 , an'os).: Amanhã:
Um Estranho no Ninho; com Jack Ni-
cholson. As 14h, 16h30m, 19h, 21h
30m- (16 anos). "' /'

CENTER — O Jovam Drácula, com

Lando Buzzanca. Hoje e amanhã, às
14h, 16h, íah, 20h, 22h. (18 anos).

ICARAI' — Um Golpe am Berlim, com
Telly Savalas. Hoje e amanhã, às
14h05m, 16h, 17h55m, 19h50m, 21h
45m. (14 anos).

NITERÓI — Hoie: O Vôo do Dragão,
com Bruce Lee. Às 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Amanhã: A Má-

quina do Sexo, com Agostina Belli.
Às 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18

- anos). --

DUQUE DE CAXIAS

PAZ — Essa Mulher i Minha» E dos
Amigos, com Francisco Milani. Pro-

grama complementar Kunfj-ff», • Ex-
terminador. Hoje e amanhã, às 13h
30m, 17hl5m, 19hl5m. (18 anos).

PETRÓPOLIS ~
DOM PEDRO — A Máquina do Sexo,
com Agostina Belli. Hoje, às 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. Amanhã
a partir das 13h30m. (18 anos).

PETRÓPOLIS — Hoje: Ã Primeira
Noite de um Homem, com Dustin
Hoffman. Ãs^l5h30m, 17h30m, 19h"
30m, 21h30m. (18 anos). Amanhã:
Um Aventureiro no Havaí, com Ja-
mes Garner. Ãs 14h, 15h50m, 17h
40m, 19h30m, 21h20m. (Livre).

ART-PETRÓPOLIS — Amigos • Aman-
tes, com Sean Bury. Hoje e amanhã,
às 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).

TERESOPOUS
CINE ARTE — Hoie: O Ocaso de
uma Vida, com Elizabeth Taylor. Às
15h e 21h. (18 anos). Amanhã: O
Moinho Negro, com Michael Caine.
Às 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).
ALVORADA — O Candidato, com Ro-
bert Redford. Hoje e amanhã, às 15h
e 21 h. (14 anos).

\

in A PRÓXIMA SEMANA

EXTRAS

O INFELIZ ANO NOVO
DO PROFESSOR MAMLOCK

MONTE CRISTO 75 (The Count of Mon-
te Cristo), de Davíd Greene. Com Ri-
chard Chamberlain, Louis Jourdan e
Trevor Howard. Hoie e amanhã, às
14h, 16h, 18h, 20h, no Rorna-Tijuca,
Rua Mariz e Barros, 354. (Livre).
¦JJC-àí Relativamente despretensio-

so como produção, tem a coragem de
ser melodramático, folhetinesco e sen-
timental como o romance, embora sem
fazer justiça ao original. (E.A.).

SÃO BERNARDO (Brasileiro), de Leon

Hirszman, baseado no romance de Gra-

ciliano Ramos'. Com Othon Bastos, Isa-

bel Ribeiro e Nildo Parente. Comple-

mento: Leila Fox, de Noilton Neves.

Hoie e amanhã, às 19h, no Cineclub»

Alemanha, 31 de dezembro
de 1932: Uni cirurgião famoso
prepara-se para festejar o
Ano Novo em sua casa, com
os familiares e alguns colegas
do-hospital. Pjepara as taças
de. champanha, inquieta-se
com a demora do filho mais
jovem, relembra a .estupidez
da guerra* (a de 14 a 18, em
que ele, como todos os jovens,
sonhavam em dar. a vida pela
pátria) e faz votos de que ne-
nhuma outra guerra se faça,
e que 1933 seja um ano só de
liberdade e paz.

Assim começa Professor
Mamlock, de Konrad Wolf,
que a Cinemateca exibe ama-
nhã, em continuação à sema-'
na do cinema da República
Democrática Alemã.

Os nazistas ainda não che-
garam ao Poder, nestes últl-
mos minutos de 32 e primei-
ros de 33, mas, estão perto.
Dai a pouco Adolfo Hitler se-

Santa Teresa, Rua Mauá, 136 (Largo do
Guimarães). (14 anos).

-A-JjC-Jjr. O cinema brasileiro se rea-

próxima da verdade candentiá de Vi-
das Secas, de Nelson Pereira dos San-
tos, com mais esta versão de uma
obra de Graciliano. (E.A.).

UMA NOVA HISTÓRIA DO CINEMA
DE ANIMAÇÃO (V) — Programa de-

dicado aos Irmãos Fleischer: A Bafa-
lha (The Barde), A Bailarina Mecani-
ca, O Museu d* Betty Boop (Betty
Boop's Museum), Betty Boop Médica

(Betty Boop M.D.), Festa de Bruxas

(Halloween Party), No Pais dos Sonhos

(Betty in Blunderland) • No País das
Fadas (In Mother Goose land), de Max
e Dave Fleischer. Complemento: A
Dança do Arco-íris (Rainbc-v Dance),
de Len Lye. Hoje e amanhã, às 16h
30m, na Cinemateca do MAM. -

CINEMA NA RDA (III) — Exibição de
As Aventuras do Capitão Floriano
(Hauptmann Frorian von der Muehle),
de Wemer W. Wallroth. Com Manfred
Krug. Ho^e, às 18h30m, na Cinemate-
ca do MAM. Legendas em espanhol.
Entrada franca.

OS CONDENADOS (Brasileiro), de Ze-
lito Viana. Com Isabel Ribeiro, Cláudio
Marzo e Nildo Parente. Hoje, às 19h,
no Cineclube Leila Diniz, Rua Dr. Mi-

guel Vieira Pereira, 646. (18 anos).
•fc-K-K A fotografia de Dib Lutfti,
a interpretação de Isabel Ribeiro e
Nildo Parente e a música de Nesch-
ling são os destaques que, por si só,
garantem esta adaptação do romance
de Osvald de Andrade. (J.C.A.).

GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO

(Brasileiro), documentário de longa me-
tragem de Joaquim Pedro de Andra-
de. Hoje, às 21 h, no Cineclube Ma-
cunaíma. Rua Araújo Porto Alegre, 71
— 9o andar.

- -^r-K-K O futebol brasileiro visto
em torno de Garrincha. (J.C.A.).

rd o Chanceler do Reich, o
Reichstag será incendiado (e
apagadas as chamas os nazis-
tas encontrarão papéis comu-
nistas) e logo começará a via-
lenta perseguição aos comu-
nistas e aos judeus.

O me Konrad Wolf preten-
de a partir desta situação é
colocar em discussão as pes-
sods que procuraram perma-
necer à margem da luta polt-
tica, "livre das paixões da di-
reita e da esquerda, livres da
doença politica", como diz o
professor a certa altura.

E assim, enquanto o pro-
fessor festeja o Ano Novo em
casa, uma tropa do Partido
nazista agride seu filho na
rua, e o estouro dos fogos de
artificio, o tüintar das taças
e as batidas do relógio se con-
fundem com os tiros, as pan-
codas a cassetete e os golpes
de faca dos nazistas.

J.C.A.

/MATADOURO CINCO (Slaugherthouse
FhraV de George Roy HMI. Com Mi-
chael Saks e R. Leibman. Hoie, à meia-
noite, no Cinema-1.

-*V-)(-K O personagem principal é
um homem que salta livremente no
tempo (volta ao matadouro de Dres-
den, improvisado em campo de pri-
sioneiros durante a guerra, está no

presente, vai ao futuro) e no espaço
(ora está na terra, ora numa dimen-
sSo especial onde as pessoas são imor*
tais). (J.C.A.).

UM HOMEM DE SORTE (O Luclty Man),
de Lindsay Anderson. Com Malcolm
McDowelI, Ralph Richardson e Rachel
Roberts. Hoje, à meia-noite, no Studio-
Paissandu.

~JcÇt As andanças de um jovem pe-
los quatro cantos da Inglaterra à pro-
cura de dinheiro e sucesso vistas de
um angulo tão irônico e desencantado
quanto o das canções de Alan Price,
usadas como comentário à ação: "se

você encontrou um amigo em quem
confiar, se encontrou a razão para vi-

ver e não se matar, você é um ho-

mem de sorte". (J.C.A.).

CINEMA NA RDA (IV) - Exibição de

Professor Mamlock (Professor Mam-.
lock), de Konrad Wolf. Com Wolfgang
Heinz, Franz Kutschera e Utrich Thein.
Amanhã, às 18h30m, na Cinemateca

do MAM. Legendas em espanhol. En-
trada franca.  •

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA (Bra-
sileiro), .de Rogério Sganzerla. Com

Paulo Vilaça, Helena Inês, Luiz Linha-
res, Pagano Sobrinho e Sérgio Hingst.
Amanhã, às 20h3.0m, no Cineclube
Glauber Rocha, Rua São Francisco Xa-
vier, 75. (18 anos).

CURTAMETRAGENS — Exibição de Jor-'
nada Kamaiurá e Quarup, de Heinz
Forthmann e Ilha do Bananal, de Ge-
nil de Vasconcelos. Amanhã, às 20b,
no Cineclube do leme. Rua General
Ribeiro da Costa, 164.

0 DETETIVE HARPER
NA PISCINA MORIAL

Duas estréias disputam a
atenção do espectador em
mais uma semana sem, gran-
ãeé promessas: A Piscina
Mortal (The Drowning Pool)
e Os R&pazes da Banda (The
Boys ia the Bãnd). Em con-
tinuação, dois dos melhores
lançamentos do ano se man-
têm como as principais atra-
ções: Taxi j^iver/Mótorista
de Taxi, de Martin Scorsese
(Opera e circuito —18 anos),

e A Flauta Mágica, de Igmar
Bergman (Cinema-2 e ou-
tros). Outro grande programa
Ae 1976Í Violência e Paixão, de
Luchino Viscontí, poderá ser
visto, ou revisto no Cápri (18
anos).

Excelente equipe de pro-
dução toma conta do Piscina
Mortal, credenciado também
pela reaparição do detetive
Harper na interpretação de
Paul Nevoman. O diretor,
Stuart Resenberg, está muito
distante do primeiro time do
Cinema americano, mas sabe
contar uma história. E esta
produção da Warner não pre-
tende mais que prender a
atenção do. cinéfilo com 108
minutos de trama policial es-
crita por Ross'MacDonald e
roteirizada pelo trio Tracy Ke-
enan Wynn/Lorenzo Semple
Ir/Walter Hill. No elenco,
muitos nomes conhecidos,
comtí Joanne Woodward, Tony
Franciosa, Murray Hamilton,
Melanie Griffith, Ricfíard Ja-
eckel, Linda Haynes e Coral
Browne. Radicado em Los An-
geles, Harper pai para Nova
Orleans a pedido da rica íris
Dever eaux (Joanne), com
quem no passado teve rela-
ções muito íntimas. íris afir-
ma estar numa situação com-
plicada: alguém escreve ao
seu marido (Richard Derr)
cartas sobre seus casos amo-
rosos; sua sogra, que a detes-
ta, ê encontrada morta,' um
sujeito sem escrúpulos,
Kilbourne (Hamilton), lança
mão de recursos de todo tipo
para conseguir os direitos de
explorar petróleo nas terras
dos Devereaux; e alguns as-
sassinatos confundem tanto a
polícia (Jaeckel) quanto Bar-
per.

Os Rapazes da Banda per-
deu somente alguns minutos

de projeção na Censura, mas.
as marchas e contramarchas
somaram uma demora ãe sete.
anos no lançamento. Enquan-
to isso, William Friedkin, que
era diretor desconhecido, in-
gressou no hall da fama com
Operação: França (The
French Oonnection), filme
muito bem-feito que mobili-
zou Oscar, e com O Exorcis-
ta, fenômeno de bilheteria.
Friedkin possui bom sentido
de timing e mão sábia na di-
reção ãe atores. Há sete anos
os mais puritanos ainda
podiam considerar Os Ra-
pazes da Banda- algo esca-
broso e, em parte por isso,
a peça de Mart Crowley vi-
rou fume e fez sucesso no
palco em inúmeros paises.
O êxito no palco levou os pro-
autores a entregar ao_ próprio
teatrólogo a elaboração do ro-
teiro. Resultado: o filme não
procura fugir aos limites do
meio de expressão original.
Mas, como teatro filmado,
tem -muitos defensores. ) O
elenco é quase exatamente, o
mesmo que interpretou | a
peça nos Estados Unidos. En-
tre outros: Kenneth NeUon
(Michael), Leonard Frey (h'a-
rold), Frederick Combs
(Donald) , Cliff Gorman
(Emory), Peter White (Alan).
Palácio, Caruso e Carioca.
Censura: 18 anos.

Estreiará na quinta-feiri a
comédia Atonteceu Outra ?ez
(Let's Do It Again), que re-
constitui a dupla negra Sid-
ney PoitierJ Bill Cosby, que se
defendeu bem no modesto
Aconteceu Naquele Sába.do
(TJptown Saturday Night)i De
novo os dois amigos, em basca
de sorte grande, envolvem-se
em complicações na bajrra
pesada do Harlem. Sianey,
amador de hipnotismo, lança
mão deste recurso para lan-
çar como temível pugüista
um lutador de ínfima caiego-
ria. A direção é do próprio.
Poitier. Programado paia o
Copacabana e o América (14
anos). Também a regiktrar
dois filmes anunciados sem
informações: Mulheres n á
Arena (Plaza — 18 anos) e
Caratê Vingador Demônio
Chinês (Rex — 18 anos)
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Paul Newman volta ao papel ãe Harper, o detetive
particular, em A Piscina Mortal
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Cinema

GRANDE RIO
CINEMA-1 — Fernão Capela Galvota,
de Hal Bartlet. Hoje e amanhã, is

14h, 16h,. 18h, 20h, 22. (Livre). Hoje,

à meia-fioité: A Reencantt.áo de

Peter Pround, com Michael Sarrazin.
Amanhã, às 10h: O» Sapatinhos -•

Cristal.

ALAMEDA — Xica da Silva, com Zezé
Motta. Hoje é amanhã, , às 14h30m,
16h45m 19h, 21hl5m. (18 anos).

ÉDEN — Hoje: O Amargo Sabor do
Sexo, com Tab Hunter. Às 13h40m,
15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h. (18
anos). Amanhã: Um Pistoleiro Mais

Violento que Ringo. Ãs 14hl0m, 16h,
17h_0m, 19h40m, 21h30m. (18 anos).

CENTRAL — Hoje: Esse Mufcec *

Minha... E dos Amigos, com Francisco
Milani. Às 13h40m, 15h45m, 17h50nv
19h55m, 22h. (18 , anos)/ Amanhã:
Um Estranho no Ninho, com Jade NI-
cholson. Às 14h, 16h30m, 19h, 21h
30m- (16 anos). "' /'

CENTER — O Jovem Dracule, com

Lando Buzzanca. Hoje e amanhã, as
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

ICARAI' — Um Golpe em Berlim; com
Telly Sa valas. Hoje e amanhã, as
14h05m, 16h, 17h55m, 19h50m, 21h
45m. (14 anos). 

NITERÓI — Hoie: O Vôo do Dragão,
com Bruce Lee. Ãs T4h, 16h, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Amanhã: A Mi-

quina do Sexo, com Agostina Belli.
Às 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18

- anos). •¦

DUQUE DE CAXIAS

PAZ — Esse Mulher • Minha... E dos
Amigos, com Francisco Milani. Pro-

grama complementar Kung-f», • Ex-
terminador. Hoje e amanhã, às 13h
30m, 17hl5m, 19hl5m. (18 anos).

PETRÓPOLIS ~
DOM PEDRO — A Máquina do Sexo,
com Agostina Belli. Hoje, às 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. Amanhã
a partir das 13h30m. (18 anos).

PETRÓPOLIS — Hoje: Ã Primeira
Noite de um Homem, com Dustin
Hoffman. Ãs^l5h30m, 17h30m, 19K
30m, 21h30m. (18 anos). Amanhã:
Um Aventureiro no Havaí, com Ja-
mes Garner. Ãs 14h, 15h50m, 17h
40m, 19h30m, 21h20m. (Livre).

ART-PETRÓPOLIS — Amigos • Aman-
tes, com Sean Bury. Hoje e amanhã,
às 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).

nz^jj^

TERESÓPOLIS
CINE ARTE — Hoje: O Ocaso de
uma Vida, com Elizabeth Taylor. Às
15h e 21h. (18 anos). Amanhã: O
Moinho Negro, com Michael Caine.
Às 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).
ALVORADA — O Candidato, com Ro-
bert Redford. Hoje e amanhã, às .5h
e 21 h. (14 anos).

EXTRAS
MONTE CRISTO 75 (The Count of Mon-
fe Cristo), de David Greene. Com Ri-
chard Chamberlain, Louis Jourdan e
Trevor Howard. Hoie e amanhã, às
14h, 16h, 18h, 20h, no Roma-Tijuca,
Rua Mariz e Barros, 354. (Livre).
¦^C-K Relativamente despretensio-

so como produção, tem a coragem de
ser melodramático, folhetinesco e sen-
timental como o romance, embora sem
fazer iustiça ao original. (E.A.).

SÃO BERNARDO (Brasileiro), de Leon

Hirszman, baseado no romance de Gra-

ciliano Ramos'. Com Othon Bastos, Isa-

bel Ribeiro e Nlldo Parente. Comple-

mento: Lella Fox, de Noihon Neves.

Hoie e amanhã, às 19h, no Cinecluba

si A PRÓXIMA SEMANA

O ÍNFELIZ ANO NOVO
DO PROFESSOR MAMLOCK

Alemanha, 31 de dezembro
de 1932: Uni cirurgião famoso
prepara-se para festejar o
Ano Novo em sua casa, com
os familiares e alguns colegas
do^hospital. Prepara as taças
de. champanha, inquieta-se
com a demora do filho mais
jovem, relembra a .estupidez
da guerra* (a ãe 14 a 18, em
que elè, como todos os jovens,
sonhavam em dar. a vida pela
pátria) e faz votos de que ne-
nhuma outra guerra se faça,
e que 1933 seja um ano só de
liberdade e paz.

Assim começa Professor
Mamlock, de Konrad Wolf,
que a Cinemateca exibe ama'
nhã, em continuação à sema-
na do cinema da República
Democrática Alemã.

Os nazistas ainda não che-
goram ao Poder, nestes últl-
mos minutos de 32 c primei-
ros de 33, mas, estão perto.
Dai a pouco Adolfo Hitler se-

Santa Teresa, Rua Mauá, 136 (Largo do
Guimarães). (14 anos).

¦^-K-K O cinema brasileiro se rea-

próxima da verdade candentiá de Vi-
das Secas, de Nelson Pereira dos San-
tos, com mais esta versão de uma
obra de Graciliano. (E.A.).

UMA NOVA HISTÓRIA DO CINEMA
DE ANIMAÇÃO (V) — Programa de-

dicado aos Irmãos Fleischer: A Bala-
lha (The Battle), A Bailarina Mecani-
ca, O Museu de Betty Boop (Betty
Boop's Museum), Betty Boop Medica

(Betty Boop M.D.), Festa de Bruxas

(Halloween Party), No Pais dos Sonhos

(Betty in Blunderland) • No País das
Fadas (In Mother Goose land), de Max
e Dave Fleischer. Complemento: A
Dança do Arco-íris (Rainbc-v Dance),
de Len Lye. Hoje e amanhã, às lóh
30m, na Cinemateca do MAM. -

CINEMA NA RDA (III) — Exibição de
As Aventuras do Capitão Floriano
(Hauptmann Florian von der Muehle),
de Werner W. Wallroth. Com Manfred
Krug. Ho^e, às 18h30m, na Cinemate-
ca do MAM. Legendas em espanhol.
Entrada franca.

OS CONDENADOS (Brasileiro), de Ze-
lito Viana. Com Isabel Ribeiro, Cláudio
Marzo e Nildo Parente. Hoje, às 19h,
no Cineclube Leila Diniz, Rua Dr. Mi-

guel Vieira Pereira, 646. (18 anos).
•fc-K-K A fotografia de Dib Lutfti,
a interpretação de Isabel Ribeiro e
Nildo Parente e a música de Nesch-
ling são os destaques que, por si só,
garantem esta adaptação do romance
de Osvaid de Andrade. (J.C.A.).

GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO

(Brasileiro), documentário de longa me-
tragem de Joaquim Pedro de Andra-
de. Hoje, às 21 h, no Cineclube Ma-
cunaíma. Rua Araújo Porto Alegre, 71
— 9o andar.

- -fc-K-K ° futebol brasileiro visto
em torno de Garrincha. (J.CA.).

rd o Chanceler do Reich, o
Reichstag será incendiado (e
apagadas as chamas os nazis-
tos encontrarão papéis coma-
nistas) e logo começará a vto-
lenta perseguição aos comu-
nistas e aos judeus.

O me Konrad Wolf preten-
de a partir desta situação é
colocar em discussão as pes-
sods que procuraram perma-
necer à margem da luta poli-
tica, "livre das paixões da di-
reita e da esquerda, livres da
doença política", como diz o
professor a certa altura.

E assim, enquanto o pro-
fessor festeja o Ano Novo em
casa, uma tropa do Partido
nazista agride seu filho na
rua, e o estouro dos fogos de
artificio, o tüintar das taças
e as batidas do relógio se con-
fundem com os tiros, as pan-
codas a cassetete e os golpes
de faca dos nazistas.

J.CA.

MATADOURO CINCO (Slaugherthouse
FhreV de George Roy Hill. Com Mi-
chael Saks e R. Leibman. Hoie, à meia-
noite, no Cinema-1.

-df-tc-fc O personagem principal é
um homem que salta livremente no
tempo (volta ao matadouro de Dres-
den, improvisado em campo de pri-
sioneiros durante á guerra, está no

presente, vai ao futuro) e no espaço
(ora está na terra, ora numa dimen-
sSo especial onde as pessoas são imor*
tais). (J.C.A.).

UM HOMEM DE SORTE (O Lucky Man),
de Lindsay Anderson. Com Malcolm
McDowelI, Ralph Richardson e Rachel
Roberts. Hoje, à meia-noite, no Studio-
Paissandu.

-^r-fC As andanças de um jovem pe-
los quatro cantos da Inglaterra à pro-
cura de dinheiro e sucesso vistas de
um angulo tão irônico e desencantado
quanto o das canções de Alan Price,
usadas como comentário à ação: "se

você encontrou um amigo em quem
confiar, se encontrou a razão para vi-

ver e não se matar, você é um ho-

mem de sorte". (J.C.A.).

CINEMA NA RDA (IV) - Exibição de

Professor Mamlock (Professor Mam-.
lock), de Konrad Wolf. Com Wolfgang
Heinz, Franz Kutschera e Utrich Thein.
Amanhã, às 18h30m, na Cinemateca

do MAM. Legendas em espanhol. En-
trada franca.  •

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA (Bra-
sileiro), .de Rogério Sganzerla. Com

Paulo Vilaça, Helena Inês, Luiz Linha-
res, Pagano Sobrinho e Sérgio Hingst.
Amanhã, às 20h3.0m, no Cineclube
Glauber Rocha, Rua São Francisco Xa-
vier, 75. (18 anos).

CURTAMETRAGENS — Exibição de Jor-'
nada Kamaiurá e Quarup, de Heinz
Forthmann e Ilha do Bananal, de Ge-
nil de Vasconcelos. Amanhã, às 20b,
no Cineclube do leme. Rua General
Ribeiro da Costa, 164.

0 DETETIVE HARPER
NA PISCINA MORT.iL

Duas estréias disputam a
atenção do espectador em
mais uma semana sem, gran-
ãeé promessas: A Piscina
Mortal (The Drowning Pool)
e Os Rapazes da Banda (1-ie
Boys ia the Bãnd). Em con-
tinuação, dois dos melhores
lançamentos do ano se man-
têm como as principais atra-
ções: Taxi Driver/Motorista
de Taad, de Martin Scorsese
(Opera e circuito —18 anos),

e A Flauta Mágica, ãe Igmar
Bergman (Cinema-2 e ou-
tros). Outro grande programa
de 1976Í Violência e Paixão, ãe
Luchino Viscontí, poderá ser
visto, ou revisto no Cápri (18
anos).

Excelente equipe de pro-
dução toma conta do Piscina
Mortal, credenciado também
pela reaparição do detetive
Harper na interpretação de
Paul Newman. O diretor,
Stuart Resenberg, está muito
distante do primeiro time do
Cinema americano, mas sabe
contar uma história. E esta
produção da Warner não pre-
tende mais que prender a
atenção do. cinéfilo com 108
minutos ãe trama policial es-
crita por Ross'MacDonald e
roteirizada pelo trio Tracy Ke-
enan Wynn/Lorenzo Semple
Jr/Walter Hill. No elenco,
muitos nomes conhecidos,
comtí Joanne Woodwará, Tony
Franciosa, Murray Hamilton,
Melanie Griffith, Ricfíard Ja-
eckel, Linda Haynes e Coral
Browne. Radicado em Los An-
geles, Harper pai para Nova
Orleans a pedido da rica íris
Dever eaux (Joanne), com
quem no passado teve rela-
ções muito íntimas. íris afir-
ma estar numa situação com-
plicada: alguém escreve ao
Seu marido (Richard Derr)
cartas sobre seus casos amo-
rosos; sua sogra, que a ãetes-
ta, ê encontrada morta,' um
sujeito sem escrúpulos,
Kilbourne (Hamilton), lança
mão ãe recursos de todo tipo
para conseguir os direitos ãe
explorar petróleo nas terras
dos Devereaux; e alguns as-
sassinatos confundem tanto a
polícia (Jaeckel) quanto Har-
per.

Os Rapazes da Banda per-
deu somente alguns minutos

de projeção na Censura, mas.
as marchas e contramarchas
somaram uma demora ãe sete]
anos no lançamento. Enquan-
to isso, William Friedkin, qué
era diretor desconhecido, in-
gressou no haliãa fama com
Operação: Franca (The
French Oonnection), filme
muito bem-feito que mobili-
zou Oscar, e com O Exorcis-
ta, fenômeno de bilheteria.
Friedkin possui bom sentido
ãe timing e mão sábia na di-
reção ãe atores. Há sete anos
os mais puritanos ainda
podiam considerar Os Ra-
pazes da Banda- aZr/o esca-
broso e, em parte por isso,
a peça de Mart Crowley vi-
rou fume e fez sucesso no
palco em inúmeros países.
O êxito no palco levou os pro-
autores a entregar ao_ próprio
teatrólogo a elaboração do ro-
teiro. Resultado: o filme não
procura fugir aos limites do
meio ãe expressão original.
Mas, como teatro filmado,
tem -muitos defensores. ) O
elenco é quase exatamente, o
mesmo que interpretou | a
peça nos Estados Unidos. En-
tre outros: Kenneth NeUon
(Michael), Leonarã Frey (h'a-
rola), Freáerlck Combs
(Donalá) , Cliff Gorman
(Emory), Peter White (Alan).
Palácio, Caruso e Carioca.
Censura: 18 anos.

Estreiarã na quinta-feiri a
coméáia Aconteceu Outra ?ez
(Let's Do It Again), que re-
constitui a âupla negra Sid-
ney PoitierJ Bill Cosby, que se
defendeu bem no modesto
Aconteceu Naquele Sába.do
(TIptown Saturday Night)i De
novo os dois amigos, em basca
de sorte grande, envolvem-se
em complicações na bajrra
pesada do Harlem. Sianey,
amador ãe hipnotismo, lança
mão deste recurso para lan-
çar como temível pugüista
um lutador ãe ínfima caiego-
ria. A direção é do próprio.
Poitier. Programado paia o
Copacabana e o América (14
anos). Também a registrar
dois filmes anunciados sem
informações: Mulheres n á
Arena (Plaza — 18 anos) e
Caratê Vingador Demônio
Chinês (Rex — 18 anos)

WST
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particular, em A Piscina Mortal
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Cinema
RE APRESENTAÇÕES
TRAMA MACABRA (Family Plot), de
Alfred Hitchcock. Com Karen Black,
Bruce Dern, Barbara Harrís e Willíam
Devane. Rica mar (Av. Copacabana,
360 - 237-9932): 15h, 17h20m, 19h
40m, 22h. (14 anos). Milionária encar-
rega uma charlara (falsa médium) de
localizar 'seu único herdeiro, desapa-
recido desde criança. Este se tornou
ladrão, traficante de diamantes e pre-
fere passar por morto. Produção
americana. Até quarta,
-fc-fc"K"K Um Hitchcock extrema-
mente divertido, manipulando com
sua mestria habitual um mecanismo
de surpresas fora-de-série. (E. A.)
ALICE NÃO MORA MAIS AQUI (Alice
Doosn't Live Hera Anymore), de Mar-
tin Scorsese. Com Ellen Burstyn, Kris
Kristofferson e Alfred Lutter. Lido-2
(Praia do Flamengo, 72 — 245-8904):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (16 anos).
Filme realizado por Scorsese antes de
Taxi Driver e que valeu o Oscar de
Melhor atriz a Ellen Burstyn.
O CASAMENTO 

"(Brasileiro), 
de~Arnal-

do Jabor, baseado no romance de
Nelson Rodrigues. Com Adriana Prle-
to, Paulo Porto, Camila Amado, Nel-
son Dantas, Fragolente e Érico Vidal.
Jóia (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 14h, 16h, lBh, 20h, 22h.
(18 anos). Nas 48 horas que antece-
dem um casamento burguês, as pts-
soa» de bem procuram abafar suas
memórias e paixões inconfessáveis. Se-
gundo filme reunindo o diretor e es
produtores de Toda Nudex Serai Cat-
ligada.
-K-K-K-K Se em Toda Nudez Ssri
Castigada os dois personagens cen-
trais tinham primazia sobre as situa-
ções e limitaram um pouco o painel
trágico de Nelson Rodrigues, em O
Casamento aquelas ganham a supre-
macia, embora seja difícil notar a di-
ferença num filme em que maior nó-
mero de atores (e personagens) se
aproxima em empolgarão no torveli-
nho de tragédia — uma tragédia que
muitas vezes nos surpreende rindo
com inquietação. (E.A.)
A DANÇA DOS VAMPIROS (The Fear-
lesi Vampiro Killers, de Roman Po-
lanski. Com Roman Polanski, Jack
MacGowan e ShaTon Tate. Studio-Pais-
siijsdu (Rua Senador yergueiro, 35 —
265-4653): 14h, 16b, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).
-K-K-K O excelente desempenho de
MacGowan é o destaque nesta diver-
tida comédia «m torno de situações
clássicas dos filmes de * vampiros.
ll.CA.)
NOS VELHOS TEMPOS DO GORDO E
O MAGRO (Laurel e Hardy's Laughing
20*s), de Robert Youngson. Com Stan
Laurel (o magro), Oliver Hardy (o
gordo), Vivian Oakland e Glen Tryon.
Cfwdor Copacabana (Rua Figueiredo

Magalhães, 286- 255-2610), Condor
largo do Machado (Largo do Macha-
do, 29 — 245-7374): I4h, 16h, 18h,
20h, 22h. (Livre).

AMIGOS E AMANTES (Friends), de Le-
wis Gilbert. Com Sean Bury e Anicee
Alvina. Art-Copaeabana (Av. Copaca-
bana, 759 - 235-4895), Art-Tijuca (R.
Conde de. Bonfim, 406 — 254-0195),
Art-Móier (Rua São Rabelo, 20 —
249-4544), Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira): 14h, I6h, 18h,
20h, 22h. No Art-Copacabana, sessão
a meia-noite aos sábados. (18 anos).
Adolescentes incompreendidos por sua»'
família» se conhecem em Pari» t fo-
gem juntos. Até quarta.
UM TREM NO INFERNO (Breakheart
Pass), de Tom Gries. Com Charle»
Bronson, Ben Johnson, Richard Crenna,
Jill Ireland e Charles Durning. Rosi-
rio (Rua Leopbldina Rego, 52 —
230-1889): de 2a. a 6a., à» 17hl0m,
19h05m, 21h. Sábado e domingo, a
partir das 15hl5m, (14 anos). Western.
Misteriosas ocorrências criam um cli-
ma de tensão num trem em missão
militar. O personagem de Bronson,
que sobe preso como criminoso, assu-
me a liderança contra as forças hos-
tis (bandidos, fndios) que infestam a
região.
*K Receita de rotina para os fãs de
Bronson, servida sem entusiasmo pelo
diretor Gries. O padrão técnico eficaz
não basta para esquecer o artifídalis-
mo da trama, roteírízada pelo fabri-.
cante de best sellers Aiistair McLean.
(EA.).
ROILERBALL - OS GLADIADORES DO
FUTURO (Rollerball), de Normah Jewi-
son. Com James Caan, John House-
man, Maud Adams, John Beck e Mo-
ses Gunn. Orly (Rua Alcindo Guanaba-
bara, 21): lOh, 14h, 18h, 22h.' 06
anos). No ano 2018, banidos do mun-
do a miséria, a poluição, a guerra e
ou*ras pragas, o conglomerado de
corporações que dirige a vida humana
tem no Rollerball, jogo sanguinário, a
solução para evitar que tensões so-
ciais gerem in conformismo e des-
truam tanta perfeição.

-"K"K*K*Ar*K Partindo de um exce-
lente roteiro do estreante Wilíiam Har-
rison — que mescla no Rollerball a
violência de várias modalidades de es-
porte de hoje — Jewison desenvolve
brilhantemente o tema do jogo ínstí-
tucíonal (destinado a "provar a futi-
lidade de todo esforço individual") co-
mo metáfora da alienação e da crês-
cente exploração das tendências pre-
datórias do homem. (E.A.).
OS GUARDAS-CHUVAS DO AMOR
(Les Parapluies de Cherbourg), de Jsc-
quês Demy. Com Catherine Deneuve,
Nino Castelnuovo e Anne Vernon. Co-
ral (Praia de Botafogo, 316 — „ „.
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Ellen Burnstyn em emocionante tour de force

A PARÁBOLA
DESINTERESSANTE
DE ALICE

„-K*K Certamente o único dado interessantecapaz de fazer o público permanecer até o fimna sala de projeção assistindo a Alice Não MoraMais Aqui é a premiada interpretação da atrizEllen Burnstyn no papel central de uma mulher
maãura que abandona tudo para tentar sercantora. Não há dúvida ãe que ela conseguerealizar em cima áe um personagem absolutamente
estereotipado alguns prodígios virtuosisticos
mantendo empaticamente dominada (ouenvolvida) a platéia. Mas, convenhamos, também,
que este seu emocionante tour ãe force não
chega a ser genial. Mesmo o seu Oscar (ela /
foi a grande ganhadora da célebre estatuetada Academia de Ciências e Artes Cinematográficasde Hollywood há dois anos), embora nãototalmente imerecido, estaria, com toda acerteza, em melhores mãos com Faye Dunnaway
par sua preciosa e irretocável interpretação no
fascinante, e admirável Chinatown, ãe
Roman Polansky.
Assim, apesar do supremo esforço da jovemveterana,.o filme assinado por Martin
Scorcese (o mesmo ão recente e também poucoou naâa recomenãável Taxi Driver) jamaisconsegue sair ãa parábola óbvia em favorde um surraão (e também tranqüilo) humanismo
libertário (ou liberalismo humanista) onãe
tentanáo estabelecer uma análise poeticamentesimpática à civilização do querer em contrapontoã áq dever, a única coisa que tragicamente
consegue formalizar é uma mascarada lição ãa
civilização ão ãever querer. Um paradoxo, <•-¦
pelo menos, extremamente perigoso. Menos
para o establishment.

M. R. F.

246-7218): 14h, 15h40m, 17h20m, 19h,
20h40m, 22h20m. (Liv.-«>. Amanhã.
-K-KtAt-K Todos os diálogos são <_-<n-
fados e todos os cenários pintados con-
cores quentes nesta história contada
através da música e do colorido.
(J-C). '

O SEQÜESTRO O METRÔ (The Taking
of Pelham One Two Three), de Joseph
Sargent. Com Walter Mathau, Robert
Shaw, Martin Balsan e Hector Elizen-
do. Orly (Rua Aldindo Guanabara, 21)
12h, 16h, 20h. (16 anos).
¦K Aventura policial com maneiris-
mos naturalistas sem maiores ínters-
ses, exceto a fotografia de Owen
Roiszman. (J.C.A.).

PESADELO SEXUAL DE UM VIRGEM
(Brasileiro), de Roberto Mauro. Com
José Luiz Rodi, Aldine Muller, Yara
Marques e Casis Miniti. Programa
complementar: O Dragão Cego contra
o Lobo Branco. Rex (Rua Álvaro Al-
vim, 33 — 222-6327): 14hl0m, 17h
20m, 20h30m. (18 anos).
¦jtr Pornanchanchada. Repetição das
grosserias já tradicionais em torno de
um estudante obrigado a ler a Divina
Comedia de Dante. (J.C.A.).

PAREDES DE PECADO (Quarta Parete),
de Adriano Bolzoní. Com Peter Law-
ford, Françoise Prevost, Paolo Turco •

Teresa Daniel. Alasca (Av. Copaca-
bana — Posto Seis): 14h, I6h, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Ao voltar da In-
ÇiCTerra, onde concluiu seus estudos,
o filho de um industrial se choca com
a corrupção de sua família e de seu
círculo social. O filme está sendo exi-
bído com cortes substanciais.

JESUS CRISTO SUPERSTAR (Jesus Christ
Superstar) de Norman Jewison. Com
Ted Neelly, Carl Anderson, Yvonne AI-
liman e Barry Dennen. Bruni-Grajaú
(Rua José Vicente, 56 — 268-9352):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (24 anos).
Adaptação do musical de Tim Rice e
Lloyd Webber. A história de Jesus Cris-
to através de música rock, com um Ju-
das negro e algumas interferências de
situações contemporâneas. Até quarta.

"^C"*K Adaptação pouco inventiva do
musical escrito para o teatro, onde ex-
cessivos enfeites na imagem prejudi-
cam as canções. (J.C.A.).

LIÇÃO DE AMOR (Brasileiro), de Eduar-
do Escorei. Com Liliarn Lemmertz, Ire-
ne Ravache, Rogério Fróes e Marcos
Tequechel. Studio-Tijuca (Rua Desem-
bargador Isidro, 10 — 268-6014): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Rio-Sul (Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52 — 274-4532:
15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m, 22h.
(18 anos).- Adaptação do romance
Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de

Andrade. Na São Paulo dos anos 20,
um industrial contrata uma governanta
alemã, bela e culta, a fim de iniciar o
filho adolescente nas "coisas da vida",
entre lições de piano e alemão.
"P»"P«X"K Filme singular no cinema
brasileiro de hoje. A direção, equiti-
brada e> sensível, tem seu módulo
mai» evidente na interpretação de
Liliar» Lemmertz, ao mesmo tempo rea-
lista,.vigorosa em sua vida interior e
extremamente delicada na exterior!-
zação dos problemas da Fraulein que
pretende juntar recursos para voltar
a Alemanha, então (década de 20)
em crise. (E.A.). -' ¦

KOMEU E JUIIETA (Romeo and Ju.
Reflt de Franco Zefirelli. Com Olhria
Husuey e Leonard Wbiting. Astor
(Rua Ministro Edgar Romeiro, 236), Seara
(Praia de Botafogo, 320 — 246-7218):
13h30m, 17h, 19h30m, 22h. (14
anos).
"K"K luxuosa e exuberante encena-
ção do texto de Shakespeare, bas-
tante fiel aos fatos descritos na pe-
ça ma» nada fiel ao espírito da hh>
tória. OCA).

TERREMOTO (Earriiquake), de Marfc
Robson. Com Charlton Heston, Ava
Gardner, George Kennedy, Lorne Gre>
ene • Geneviève Bujold. li» (Rua Cen-
de d* Bonfim, 302 — 254-3270): 14b
Mm, I7h, 19h30m, 22h. (16 anos).
Produção atnerican*. Até amanhã.
K Uma ruidosa. \ demonstração dos

extremo* a que pode chegar a divina
ira quando um marido (Heston) resol-
«re trocar a mulher velha (Ava) por
orna amante (ovem (Bujold) numa d-
dade onde o» ladrões de carros atro-
pelam criancinhas, a polícia briga en-
tra st • os construtores só pensam am
edifícios mais altos. (J.C.A.).

STAV1SKY (Stavisky), de Alain Reinai».
Cora Jean — Paul BeImondar,
Anny Duperey, Charles Boyer e Fran-

çois Perrier. lagoa Drivo-ln (Av. Borges
de Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h,
22h30m. (18 anos). Produção francesa
tendo como personagem-titulo o escro-

que da vincula ções políticas e audácia
quase folhetinesca que contribuiu com
seus escândalos para a queda de dois
ministérios. Até quarta.

'AF*|C--K Depois de longa ínafividade
Resnaís volta a dirigir um roteiro de
Jorge Semprun (seu colaborador em
A Guerra Acabou). Sem a força de seus
filmes anteriores, mas com o mesmo
bom gosto de sempre. Destaque espe-
ciai para a fotografia de Sacha Vierny
e para a música de Stephen Soridheim.
(J.C.A.).

O DESTINO DO POSEIDON (The Pe-
seidon Adventure), de Ronald Neame.
Com Gene Hackman, Ernest Borgnine
e Red Buttons. Ilha Auto-Cine (Praia
de São Bento — Ilha do Governador):
hoje, às 20h30m, 22h30m (14 anos).
Um naufrágio e o drama de um pu-
nhado de personagens em busca de
salvação. Produção americana. Último
dia. x

¦jV Um bom cenário (o salão de fes-
tas do navio que vira de cabeça para
baixo), mas uma história monótona e
truques fracos todas as vezes em que
é necessário filmar o navio por inteiro.
(J.C.A.).

ATÉ O ÚLTIMO DISPARO (99 and 44/
100% Dead), de John Frankenheimer.
Com Richard Harris, Edmond 0'Brien
e Bradford Dillman. Ilha Auto-Cine
(Praia de São Bento — Ilha do Gover-
nador): amanhã, às 20h30m,\ 22h30m.
(18 anos). Produção americana. Até
terça.

"$C-K Irônica e muito sofisticada
aventura policial no estilo moderno:
corridas e destruições de automóveis,
tiroteios e brigas violentas em torna
de um superdotado especialista em
violência. (J.C.A.).

MATINÊS
SESSÃO COCA-COLA — Hoje e ama-
nhã, às 18h30m, no Lagoa Drive-lnt
Gente Come Ee e Você. (Livre). Di». -
tribuição de revistas e refrigerantes.
SESSÃO INFANTIL — Hoje e amanhã,
às 18h30m, no Ilha Auto-Cine: Canil*
fias, O Professor, (livre). Distribuição
de revistas e refrigerantes.

4 - JORNAL DO BRASIL
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Passeio

APESAR DÉ ALGUNS
INCONVENIENTES,
0 ZOO AINDA É
UM BOM PROGRAMA

Um passeio ao Jardim Zoo-
lógico é sempre uma atração
para as crianças, A partir dos
três anos, às vezes até antes,
elas conseguem identificar os
animais e se divertem fazen-
do perguntas aos pais sobre
a vida dos animais que apren-
deram a conhecer através dos
livros de histórias, da TV e
das revistas. Aberto diária-
mente de Sh às 17h30m (com
exceção das segundas-feiras
dia de Hmpesa) e cobrando in-
gressos de Cr$ 2,00 para adul-
tos e crianças que já atingiram
uma altura superior a medida
estipulada pela direção, XZOcm,
o Zoológico proporciona aos
pais o conforto extra de esta-
cionamenfos amplos e na
maioria das vezes, sob a som-
bra reconfortadora de velhas
árvores.

Pelos caminhos sombreados
do Jardim Zoológico, as setas
indicam as áreas a percorrer,
e já na entrada, ura mapa do
Zoo dá uma boa orientação de
como preparar um roteiro, ra=-
cional, evitando voltas demo-
radas e cansativas.

Dentro do possível, o Zoolô-
gico"ê mantido limpo e arru-
mado, mas não se deve espe-
rar maravilhas, pois o cheiro
que emana das jaulas das fe-
ras não é dos mais agrada-
veis. No setor das cobras, o
problema também é o mes-
mo. Além do que os ani-

mais em cativeiros adotam
uma postura pachorrenta e
calma, que nada tem a ver
com a realidade dos seus há-
bitos. As crianças devem ficar
afastadas das jaulas ¦ e das
gaiolas para evitar possíveis

i acidentes.
Apesar das inúmeras refor-

mas que o Zoológico vem so-
frendo, parece que as verbas
ainda não foram suficientes.
A 'Ilha dos Macacos, por
exemplo, uma atração
há alguns anos, oferece
um espetáculo triste pa-
ra quem a conheceu no passa-
ão. Os bichinhos estão abati-
dos, muitos desapareceram e
não foram substituídos.
Atualmente as crianças mais
interessadas têm que procu-
rar com atenção para conse-
guir encontrar um pequeno
grupo barulhento e ativo. O
orangotango também sumiu.
Sua jaula está vazia como
também a do chimpanzé.
Más o leão, os elefantes, as
girafas, 

'os hipopótamos, as
zebras, as onças e muitas ou-
trás espécimes continuam fir-
mes em seus postos para a
alegria das crianças.

Evite os preços absurdos dos
bares e os sanitários não mui-
to limpos e faça um roteiro in-
cluinâo de preferência, as fe-
ras, os animais de grande
porte e as aves, estas real-
mente maravilhosas.

RESTAURANTES &B0ITES
ALCAZAR

Experimente a Lagosta Thermidor servida com purê de batatas champignon
• molho branco é o manjar dos deuses ao ar livre varartdao ou na

Wiskeria com ar refrigerado.
Av.AtlântIca,3.530-Tel:255-1923 ¦ ¦

RESTAURANTE

-4 m
& «,

O mais luxuoso restaurante chinês da América do Sul e com
preços módicos. Rua Bolivar, 64 — em frente ao Roxy — esq. Av.
Copacabana, 940 — Tel. 257-8765 — Estacionamento próprio

RESTAURANTE

1 <wm • xown i*
A MELHOR COZINHA — O MENOR PREÇO

Camarão Empanado .Frango Xadres ,Carne Desfiada
Ar Condicionado — Ambiento Familiar

R. B. da Torre 450 - Prox. N. S Paz - Ipanema

Samlmo
Ivon Curi apresenta VOLTA AO -

BRASIL EM SO MINUTOS, com
Canarinho, Judy Miller o mats 45
Artistas.

Siiili.i
A mais rica e fina Cozinha-
Brasileira: Serviço de Categoria
internacional: 14 pratos entro
peixes e carnes, 10 sobremesas.

RUA COMSTANTE RAMOS, 140
Res.: 237-5368 e 256-187)

Rádio
Rádio JORNAL DO BRASIL - ZYD-66

AM-940 KHz OT-4875 KHz. Diariamente das 6h às 2h30m
=r—~ HOJE

15h — Música Contemporânea. Programa: Led Zeppelin. Produção de Alberto
Carlos de Carvalho. Apresentação de Orlando de Souza.
23h — Noturno. Programa: Neil Sedaka, Ney Matogresso a Diana Ross. Pro-
dução de Carlos Townsend. Apresentação de Fernando-Mansur.

AMANHA
23h — Noturno. Jazx e Blues. Programa: Homenagem a Duke Ellington, com
sua música dos anos 30, no Festival de Newport: Ring Dam Bell:, Echoes of
Harlem, Sheilc of Araby, Bundle of Blues, Mystery Song, Axure, lazy Rhapsody,
Drop Me Off in Harlem, In a Sentimental Meed, Sophisticated Lady, In My
Solitude, I Lét a Song Go Ou» of My Heart, Caravan, Prelude to a Kiss, Mood
índigo, Stompy Jones. Orquestra dirigida por Bob Wilber. Produção de Célio
Alzer. Apresentação de Fernando Mansur.
JORNAL DO BRASIL Informa: 7h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m. Sáb. e dom.,
8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação- de Eliakim Araújo, William
Mendonça, Orlando de Souza e Fernando Mansur.

Informativos Intermediários: Flashes nos intervalos musicais e informativos
de um minuto, de 2a. a 6a., ès 6h30m, 9h30m, 10h30m, Uh30m, 13h30m,
14h30m, 16h30m, 17h30m, 20h30m, 21h30m, 22h30m, lh30m, 2h30m.

FM-STÉREO ^99.7 MHz

Bj d
Diariamente das 7h à lh

HOJE
20h — Abertura ala ópera La Pinta
Semplice, de Mozart (Marriner —

5:53), Sonatina em lá Menor, para
Violino e Piano, D. 385, de Schubert
(Suk e Buchbinder — 17:55), Sinfonia
n° 10, de Shostakovitch (Karajan —

51:00), Kraltoviak - Ronde de Con-
certo Op. 14, de Chopin (Arrau —

14:28), Quarteto (versão para orques-
tra), de Verdi (Zukerman - 23:45),
Concerto em Di Menor, para Piano

e Orquestra, de Delius (Kars e Gib-
son — 22:00), Quinteto para Cordas
n9 1, em Fá Maior, Op. 88, de Brahms
(Amadeus e Aronowitz — 25:20), Ca-

pricho Brilhante, Op. 22, de Mendels-
sohn (Serkin e- Ormandy — 11:57).

AMANHA
lOh — Othelo — Abertura Op. 93, de
Dvorak (Kertesz — 14:45), Impressões
Seresteiras, de Villa-Lobos (Magda Ta-

gliaferro — 6:07), Sinfonia em Di
Maior, de Bizet (Marriner — 32:00),
12 Estados Op. 10, de Chopin (Mau-
rlzio Pollfnl — 27:00), Serenata n° 2,
em li Maior, Op. 16, de Brahms (Ker-
tesz — 29:00), Trio com Piano n* 31,
em Mi temei Menor, de Haydn (Be-
aux Arts — 13:00), Impressões Bra-

IN CONCERT AND BEY0ND
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MESMO SEM AS IMAGENS
OUÇA O SOM (CINEMATOGRÁFICO)
DO LED ZEPPELIN

Apesar de seus 32 anos, Jimmy Page ainda é
considerado o melhor guitarrista de rock. Pelo me-
nos tem vencida todos os pools organizados pelas
revistas especializadas americanas. Com uma gui-
tarra nos ombros, desde os 10 anos, Page só con-
seguiu integrar um supergrupo em 1966, e assim
mesmo como baixista; o Yardbirds. Dois anos depois,
em contato com John Paul Jones — até então um
baixista de estúdio — Page começou a pensar num
grupo próprio. Com a bateria de John Bonham e os
vocais de Robert Plant, estava armado o Led Zep-
pélin. Um grupo inglês que acabou se naturalizando
americano, não só pelo desprezo inicial do público
inglês, como pela impossibilidade de-, um super-
grupo sobreviver na Inglaterra com impostos supe-
riores a 90%.

Em 1973, o Led Zeppelin realizou uma de suas
maiores tournéas pelos Estados Unidos. A série de
concertos apresentados no Madison Square Garden,
por exemplo, foi filmada por Peter Clifton e Joe
Massot e, com o nome de The Song Remains the
Same, começou a ser reproduzida nas telas dos cine-
mas americanos este mês.

ALBERTO CARLOS DE CARVALHO

sileiras, de Respíghi (Dorati — 19:07),
3a. Sonata para Violino e Piano, Op.
45, de Gríeg (Wilkomirska e Barbosa
- 24:18).
20h — Abertura Partenope, de Haen-
dei (Leppard — 7:20), Trio com Piano
n? 2, em" Sol Maior, Op. 1/2, de Bee-
thoven (éeaux Arts '— 30:16), Sinfo-
nia n? 2, em Dó Maior, Op. 61, de
Schumann (Bernstein — 40:00), Suite
Míroirs. (Noctuelles, Oiseaux Tristes,
Una Barque sur 1'Oeéan, AIborada
dei Gracioso e Lã Vallée de Cfoches),
de Ravel (Entremont — 27:58), Héroi-
da Fúnebre, Poema Sinfônico n? 8,
de Liszt (Haitink — 27:10), Sonata n?
5, em Fá Sustenido Maior, Op. 53, de
Scriabin (Roberto Szidon — 12:50), 3
Coros de Operas (Trovador, Otelo e
Ernani), de Verdi (Cláudio Abbado —

7:51), Tenente Kije, suite Op. 60, de
Prokofieff (Previn — 19:38).

Informativo de um minuto — De 2a.
a sáb., às 9h, 12h, 15h, 18h, 20h, 23h
e 24h, dom., às lOh, 13h, 15h, 18h,
20h, 23h e 24h.

Correspondência para a RÁDIO
JORNAL DO BRASIL: Av. Brasil, 500
— 79 andar — Telefone 264-4422.

Para receber mensalmente o bole-
tim da programação de Clássicos em
FM, basta enviar UMA VEZ o seu no-
me e endereço à RÁDIO JB/FM, Av.
Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB/
Carton.

ELLINGTON E O
IMPRESSIONISMO
JAZZÍSTICO

Nos anos 30, Duke Ellington
desenvolveu um tipo de músi-
ca, a que ele próprio se refe-
ria como "pastel mood" —
canções em tempo lento,, de
atmosfera impressionista,
langorosas, que levariam os
críticos da época a compara-
rem seu criador a Debussy e
a Ravel. Este período da obra
ellingtoniana é que vai ser
lembrado no Jazz e Bliies de
amanhã, às 11 da noite, pela
RADIO JORNAL DO BRASIL,
no segundo concerto ãa série
The Ellington Saga, do Festi-
vai de Newpbrt deste ano.

O programa abre com Ring
Dem Bell, remanescente do
período anterior, do Cotton'Club, e segue com a partici-
pação do trumpetista Cootie
Williams (Echoes o f Har-
lem), do trombonista Vic
Dickenson (Sheik of Araby, a
única não escrita por Elling-
ton) e dos dois juntos, em
Bundle oi Blues. Vem em se-
guidai uma seleção típica do
estilo í mood: Mystery Song
(1931), .Azure (1937), Lazy
Rhapsody (1932) e Diop Me
Off in Harlem (1933).

Na terceira parte do con-
certo estão as canções mais
representativas desse estilo —
In a Sentimental Mood - CVic
Dickenson, solo de trombone),
Sophisticated Lady (Kenny
Davern, barítono) In My Soli-
tude (Cootie Williams, trum-
pete) e Mood índigo (Cliff
Smalls, piano) — e ainda ai-
guns standards de Ellington:
I Let a Song Go Out of My
Heart (Bob Wilber, soprano)
e Caravan (Jack Gale, p-om-boné). Stompy Jones encerra
a apresentação, com todos os
integrantes ãa banda revê-
zando-se nos solos.

Este segundo concerto em
homenagem a Duke Ellington
foi realizado em 28 de junho
de 1976, no Carnegie Hall,
com a orquestra dirigida por
Bob Wilber.

CELIO ALZER
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Com SILVINO NETO - Orquestra do Maestro Carioca
2 ÚLTIMOS DIAS: Hoie às , 23,30 hs- Amanha: 22 30 hs

Dias 22 e 23: A» atrações Internacionais: MERCEDES SOTA e BAUl iavib
No VIVARA' - Av. Afranio de Mello Franco, 296 - IcDlon

Res.: 247-7977 e 247-2313 ^-

Hotel Nacional - Rio
Apresenta seu luxuosíssimo show

RITMOS DO BRASIL
(BRAZILIAN FOLLIES-76)

15! MÊS
DE

SUCESSO

L

Jorge Goulart, Nora Nei,
Trio de Ouro, Jackson do
Pandeiro, Alberto Cino,.
Victor, Cauchito, "The

Six Marvelous Show'
Girls", "The Fabulous 50
Black and White National
Rio Dancers", Coral de

Dylson Fonseca, Figiiri-
nos: Arlindo Rodrigues.

•Coreografia: Leda luqui.
Cenários: Fernando
Pamplona. Arranjos Mu-
sicais: Ivan Paulo.

Domingo,3.',4.',e5.'às22hs.Sexta,e 
¦

Sábado, 2 shows: ãs 21,30 e 0,30h.
Dois excelentes conjuntos musicais..

- Ò melTior ar condicionado da cidade.
Estacionamento gratuito.

HOTEL NACIONAL 7 RIO
iTel.: 399-0100 - Ramal 33»—

g^^g^

genuína cozinha chinesa v

-1 Diariamente das 12 às 14 e 18 as 24 hs. ^$
Rua Carlos Góis, 344 em (rente ao cine Leblon.

Ar condicionado • Tel.: 294-4947

HI-FI BAR
A Direçio agradece aos 

^^^^^^^S^SS^SSÍdesde sua inauguração. Agora, totalmente "¦«»"?»¦ 
F, .AR

Av' P^rTsTb;r263WA,rtT«.r27^aH.F,27oA7349

A FESTA DOFILME [
PUBLICITÁRIO BRASHEmÒ

O II Festival do Filme
Publicitário, promovido
pela Associação Brasileira
de Propaganda, reúne
hoje e amanhã no Rio
Othon Palace Hotel 4Í0
filmes inscritos e 350
delegados para exibições
e debates. A programação
ãe hoje inclui duas
sessões, às 97t30m e
15h30m, ãos filmes
selecionados pelo. júri
para concorrerem à
premiação, e uma
mesa-redonda, às 21h,

¦I H
'IH I

sobre O Comrecial
Brasileiro, com a
participação Ãe Alex
Periscinoto (Alcântara
Machado), Arthur da
Távola, Caio Domingues
(CD & A), Celso Japiassu
(Denisoji) e Roberto
Duailibi (DPZ). Amanhã,
a festa ãe encerramento
constará da exibição, dos
filmes premiados e
entrega dos prêmios, a
partir das 20h/ie com a
exigência de traje passeio
completo.

Minister & Canecão apresentam

Um espWfiru/o liti
Alovsio de Oliveir Kl
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3AT0S,
COREOGRAFIA DENNIS GRAY
ACADEMIA DE PANÇA
CLÁSSICA DO SESI-CEARA
AMANHA - 13 DE NOVEMBRO
- AS 18.30 H0RÀS" SW*
PARQUE DESPORTIVO DA.
UNIVERSIDADE GAMA FILHO
PATROCÍNIO SESI - FUNARTE

ENTRADA
FRANCA

NO SEU JUBILEU DE OUROos m^iouíe HiRyem

CLUB BAR TIO PATINHAS
fjUKorlve-Sar. !• ia 11 hs. ;

FADOS I OUITAUA0AS - 3a. • Sa.
(««Umanta: Piano Masstro Ubiratan.

S«„tà7^rrr«3o Nun« • M -a «Ujj..

Rua Joaquim Nabuco, . 14-P.- »«*•-. a»7-«v».

basquete nHlMajW 11

GLOôcmorreRs (ao vivo, sJ
2 ÚLTIMOS DIAS

no MARACANÀZINHO
Hoi. as 16 • 20,30 Ingressos à venda:

h! AmlntTs TEATRO MUNICIPAL,,ns. Amanha MERCADINHO AZUL
às 18 • 20,30 hs. MARACANÀZINHO

Este
espetáculo
não será
lelevisado

TEMPORADA POPULAR A Cr$ 5,00 A VERDADEIRA HISTORIA DA GATA BORRALHEIRA
A MAIOR PRODUÇÃO INFANTIL DO ANO
- Uma explosão de amor de gente que não quer

ditar regras, mas apenas divertir - Marca <Je

Almeida - Jornal do Brasil.
_ Todo mundo cantando e dançando para a criançada,

num clima mágico de kiMi, Brilhos que o adulto

também curte, e comolll - Nelson Motta - Jornal

lano PATROCÍNIO DO S.N.T. - FUNARTE - M.E.C - WO PE MNE.RO

de MARIA CLARA MACHADO
direção': WOLF MAYA
com: ANGELA LEAL - SANDRA PÊRA
BETINA VIANY - SEBASTIÃO LEMOS
e GRANDE ELENCO
Part. e»p.: MARIA LYCIA BAHL

Sáb. a dom.
às 16 hs.

TEATRO
CASA GRANDE

Rua Afrânio de Mello Franco
n.° 290 — Leblon

55L
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Brigue Blair
e o fim de um gênero
outros. Cenários de José Anchieta.
Teatro Gloria. Rua do Russel, 632
(245-5527). De 3a: a 5a., às 21h15m,
6a., às 22h,_sáb. às 20h e 22h30m„
dom., às'18h e 21hl5m. Ingressos 3a.,
5a., 6a., e dom., a Cr$ 60,00 e Cri)
30,00, estudantes 4a. a Cr$ 30,00 e
Cr$ 15,00, estudantes, sáb., a Cr$
60,00. (18 anos). Ascensão e queda de
um grande locutor, tendo o ambiente
de uma emissora de televisão como
pano de fundo.

O RENDEZ-VOUS - ~ 
Comédia de

Robert ¦ Thomas. Dir. de Antônio Pe-
ãrò. Com Eva Todor, Luís Arman-
do Queirós, Lutero Luís, Roberto
Azevedo, Zezé Mota, Renato Pedro-
sa, Mário Roberto. Teatro Maison
de France, Av. Pres. Antônio Car-
los, 58 (252-3456). De 4a. a 6a.,
e dom., às 21 h30m, sáb., às 20h e
22h30m, vesp. 5a., às 17h e dom.,
às 18 horas. Ingressos a Cr$ 50,00
e Cr$ 30,00 estudantes. (18 anos).
Seis pequenas histórias reunidas no
cenário comum do Hotel Boa Tran-
sa, no centro do Rio.

GOTA DÁGUA - Texto de Paulo
Pontes e Chico Buarque, com músi*
cas de Chico Buarque. Dir. de Gianni
Ratto. Com Bibi Ferreira, Francisco Mí
lani, -Lafayete Gaivão, Luiz Linhares,
Cidinha' Milan, Carlos Leite, Sônia Oi-
ticica, (solda Cresta, Norma Sueli e
outros. Teatro Carlos Gomes, Pça. Tira-
dentes, .19 (222-7581). De 3a. a domin-
go, às 21h, vesperal domingo, às 17h.
Ingressos a Cr$ 60,00 e Cr$ 30,00,
estudantes (da letra A a O), a Cr$
40,00 e CrS 20,00, estudantes (da Ie-
tra P a X), a CrS 60,00, camarote por
pessoa, a Cr$ 30,00, balcão nobre, e
Cr$ 15,00, balcão, simples. Aos sé-
bados não há redução para estudan-
tés. Preços especiais para sindicato*
e associações de classe. (18 anos). O
enredo de Medéia, de Eurípedes, li-
vremente transposto para o Brasil de
hoie. Recomendação Especial sJa As-
sócia ção Carioca de Críticos Teatrais.

TRANSE NO 1* - Comédia de Gene)
Stone é Ron Cooney. Dir. de CSc.11
Thirc. Com Milton Morais, Lucélre

POR QUE AS REVISTAS
ESTÃO DECADENTES?

A presença do teatro de re-
.vista '.ho Rio atualmente' è
quase nula. Com 'exceção de
Brigue Blair, quê continua a¦praticá-la em seu teatrinho• dis Copacabana, Cole; e Silva
FilHo, que ocupam por- lon-
gas temporadas o Carlos- Go-
mes, e Gugu Olimecha no ex-
teatro Rival, a revista como•gênero pode ser considerada
extinta. Não por '•¦ falta de
quem queira assisti-la. Mui-
to menos por esgotamento do
filão. Apenas parque a révis-
ta hoje no Brasil, competindo
com os shows de televisão ou
sonhando com as luzes da
Broadwáy, perdeu a sua ver-
dadeira dimensão è estilo. E'
verdade que a falta de em-
presários dispostos a empre-
gar grandes capitais nas
montagens também é respon-
sável por esta retração, ain-
da que não seja a causa dé-
terminante.

Filha da burleta, a revista
brasileira desenvolveu-se a
partir de uma posição critica
que sempre assumiu diante
dos políticos, dos costumes,
da carestia. e da vida (difícil)
da cidade. Nem sempre
foram luxuosas — o M-
xo ficava por conta de Ma-
nuel e Walter Pinto, .empre-
sários sólidos — já que a
maioria sobrevivia pela qua-

.Santos e Camilo Bevilacqua. Teatro
ale Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269.
(287-0871). De 3a. a 6a. e dom. às
21h30m. Sáb. às 22 horas. Vespe-
ral dom. às 18h30m. Ingressos de
3a. a 5a. .a Cr$ 60,00 e Cr$ 30,00,
estudante, de 6a. a dom. a CrS 60,00
e vesp. de dom. a Cr$ 40,00. (18
anos). Num sala-e-quarto londrino,
uma adolescente híppie e um quaren-
tão careta encontram terreno para um
convívio harmonioso.

UMA PROPRIEDADE TRADICIONAL-
MENTE FAMILIAR — Texto e dir. de
Gilberto Augusto. Com Luísa Barreto
Leite, Ana Zelma, Gisleide Atanásio,
Ricardo Schnetzer e outros. Teatro
Porão Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 (235-2119). De 5a. a dom., às
21h30m. Ingressos a Cr$ 30,00 e Cr$
10,00, estudantes.

QUADROPHENIA - Espetáculo basea-
do na ópera-rock de Pete Townshend
e adaptado por Pedro Jorge.' Com Ari
de Oliveira, Edmon Silvestre, Pedro
Jorge e Walter Nunes. Teatro Pedro-
Jorge, Av. Copacabana, 583/306. Dom.
18h e' 20h. Ingressos a Cr$ 40,O>. e
Cr$ 20,00. -

EOUUS — Drama de Peter Shaffer.
Dir. de Celso Nunes. Com! Rogério
Fróer, Ricardo Blat, Antônio Patino,"
Betina Viany, Monah Delacy, Ana LúV
cia Torre, Marcus Toledo, Bibi Viany,
Davi Pinheiro e outros. Teatro I elo
¦NU, Av. Chile, 230 (224-9015). De
3a. a 6a. e dom., às 21 h, sáb., às
19h e 22h, vesp. dom., às 18h. In-
gressos a Cr$ 60,00 e CrS 30,00, es-
tudantes. Sábado, na segunda ses*
são, CrS 60,00 (18 anos). Ingressos
também à venda no Mercadinho Azul.
Um psiquiatra desvenda, perplexo, os
conflitos emocionais de um estudante
de 17 anos, culpado de um ato apa-
rentemente gratuito de violência.
TUDO NO ESCURO - Comédia dê
Peter Shaffer. Direção de Jô Soares.
Com Jô Soares, Jaime Barcelos, Eli-
zangela, Henriqueta Brieba, Tony
Ferreira, Antônio Carlos, Cláudio Fort-
tes e participação especial de Tereza
Austregésilo. Cenários de Federico Pa-

lidade dos esquetes, pela ver-• ve dos cômicos e a beleza e
o áespudor das vedetas. A
impossibilidade de criticar
impediu que a geração de cô-
micos de revista tivesse des-
cendência, reduzindo, por
outro lado, os remanescentes
a papéis secundários em pro-
gramas cômicos de televisão.
A.fila do leite (hoje do fei-
jão), o aumento da carestia
(erti linguagem atual: infla-
ção), o excesso de -passageiros
nos trens, lotações e bondes
(já à espera ãa construção
do metrô) e as pelejas poli-
ticas, tudo servia de mote pa-ra que atores excepcionais
como Mesquitínha, Oscarito
e Armando ^Nascimento de-
mònstrassem a sua versatili-
dade cênica.

Agora, sem - o recurso da
critica, a revista se perde pe-tos caminhos da decadência.
Não há renovação, a çomici-dade é quase degradante e os
apelos são todos no sentido
de fortalecer arraigados pre-conceitos e a profunda re-
pressão de alguns es-
pectadores. O espetáculo deBrigue Blair — Elas Querem
é Poder — demonstra quesem inteligência não é possí-vel fazer teatro e muito me-
nos revista.

MACKSEN LUIZ

dilha^ Teatro Princesa Isabel, Avenida
Princesa Isabel, 186 (275-3346). De
3a. a 6a. e dom., às 21h30m, sáb.,
às 20h30m e 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). As complexas conse-
quêncras de uma pane de luz.
A EXCEÇÃO E A REGRA — De Ber-
told Brecht. Dir. de Paulo Luizde Frei-
tas. Apresentação do grupo Campus,
com Bebeto Tornaghi, Berê Gomes,
Caique Ferreira, Doris Kelson, Hen-
rique Cukierman, Rose Esquenazi e
outros. Escola de Artes Visuais, Par-
que Lage, Rua Jardim Botânico, 414.
Sábados e domingos, às 21 h. Ingres-
sos a Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00, estudan-
tes. Até dia 28. Unia visão ingênua,
mas forte, do universo bréchtiano.
DANAÇÃO DAS FÊMEAS - Comédia
de Leslie Stevens. Tradução de Hedy
Maia. Dír. de Dercy Gonçalves. Com
Dercy Gonçalves,' Edson Guimarães,
Ribeiro Fortes, Lidia Vani e outros.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanaba-
ra, 17 (232-5817). De quarta a do-
mingo, às 21hl5m, vesperal de
quinta, às 17h. Ingressos de 4a. a
6a. e domingo a CrS 50,00 e CrS
25,00. Sábado a Cr» 50,00; Vespe-
ral de quinta a CrS 20,00. (18 anos).
O humor convencional de Dercy Gon-
çalves num espetáculo que serve ape-
nas ao histrionismo da atriz.

O DONZELO — Comédia de Costinha
e Emanoel Rodrigues. Com Antônio
Duarte, Mario Ernesto, Costinha, Fer-
na/ido Cabral e Iara Silva. Teatro Ser-
redor. Rua Senador Dantas, 13 ... .
(232-8531). De 3a. a 6a., às 21hl5m,
sáb. às 20hl5m e 22h30m e dom., às
18h15m e 21hl5m. Ingressos a Cr$
40,00. 18 anos). A inconsistência da
comicidade de Costinha em uma mon-
tagem descuidada e sem graça. '

O ÚLTIMO CARRO - Antitragédia de
João das Neves. Dir. do autor. Com
Uva Nino, Ivan Cândido, Osvaldo Nei-
va, Ivan de Almeida, João das Neves,
Margot Baird, Sebastião Lemos, Vini-
chis Salvatori, Paschoal Villaboim e

outros. Teatro, Opinião. Rua Siqueira
Campos, 143 (235-2119). De 3a. a 6a.
e dom., às 21h30m, sáb., às 2Qh30m
e 22h30m, vesp. dom., às 18h. Ingres-
sos 3a. e 5a. a Cr$ 40,00 e Cr$
20,00 (estudantes), 4a. a Cí$ 30,00 e
Cr$ 15,00 (estudantes), 6a: e dom. a
Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00 (estudantes) e
sáb. a Cr$ 50,00 (preço, único). (18
anos). As cotidianas e anônimas tra-
gédías dos usuários dos trens subur-
bano* cariocas. Recomendação Espe-
ciai da Associação Carioca de Críticos

. Teatrais

CINHERELA DO PETRÓLEO - Come-
dia de. João Bethencourt. Dir. do au-
tor. Com Norma BÍum, Felipe Wag-
ner, Milton Carneiro, Berta Loran, An
Leite. Janine Carneiro, Ivan Sena,. César
Moritehégro. Teatro Ginástico, Av.
Graça Aranha, 187 "(221-4484). 

De
3a. a, 6a., às 21hl5m, sáb., às 20h
e 22h30m, dom., 21 h vesp. 4a., às
17h e dom., às 18h. Ingressos de 3a.
a 6a., e dom. a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00
estudantes, sáb., a Cr$ ^60,00 vesp.
4a. CrS 20,00. (18 anos). A França
resolve sua crise dé petróleo através
do sacrifício — não muito doloroso
— de uma das suas jovens cidadãs.

OS FILHOS DE KENNEDY - Drama
de Robert Patrick. Trad. Millor Fernan-
des. Dir. de Sérgio Brito. Com Susana
Vieira, José Wilkèr, Vanda Lacerda,
Otávio Augusto, Maria" Henela Páder,
Lionel Linhares. Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746). De
3a. a 6a., às 21h30m, sábado às 20h
e'22h30m, domingo às 18h e 21h. In-
gressos de 3a. a 5a. e domingo a CrS
60,00 e CrS 30,00, estudantes, sexta
e sábado a CrS 60,00. (18 anos). Cin-
co representantes típicos da jovem
geração do ano 60 fazem desfilar,
num bar nova-orquino, as desilusões
que a evolução da sociedade norte-
americana lhes tem trazido.

O SERTÃO DO BOI SANTO - Texto
de Paulo Dantas. Adaptação Maria lui-
za Coimbra è Aristides Barroso Carri-
lho. Com o grupo Absurdo. Casa do
Estudante Universitáro, Av. Rui Bar-
bosa, 702. De óa. a dom., às 20h. Até
amanhã.
TRIVIAL SIMPLES i- Texto de Nelson
Xavier. Dir. de Rui Guerra. Com Ca-
mila Amado e Paulo César Pereío.
Teatro Nacional de Comédia. Av. Rio
Branco, 179 (224-2356). De 3"a. a 6a.,
às 18h30m; sáb., às 21h.; dom., às 18h
e 21 h.. Ingressos de 3a. a 6a., a Cr$
10,00; sáb. e dom., a Cr$ 40,00 e
Cr$ 20,00; estudante. Uma visão de-
sesperada da vida conjugai da peque-
na classe média, condicionada por
pressões sociais desagregadoras.
OUTDOOR — Balé-pantomima apre-
sentado pelo Grupo de Ensaio de Tea-
tro Aberto, com Edgar Ribeiro, Hermó-
genes Filho, Ruy Sandy e David Do-
mingos. Aliança Francesa de Copaca-
bana. Rua Duvivier, 43, sala 11. De
6a. e sáb. às 21h30m; dom. às 17h.
Ingressos a Cr$ 30,00.

REVfSTA
MEXER E' PODER — Texto 

"de 
Paulo

Nunes. Com Brigitte Blair, Cole, Lua-
na, Alex Matos, Sandrlni e outros.
Teatro Brigite Blair, Rua Miguel Lemos,
51 (236-6343). De 3a. a 6a., 21 h., sáb.
e dom., 20h é 22h.-Ingressos a CrS
50,00 e Cr$ 25,00, estudantes. j (18
anos).'
CAFÉ- CONCERTO RIVAL — Aberto
diariamente a partir das 20h30m com-
música ao vivo para dançar. Às 23h
30m, Um Metrô E* Pouco para Ela,
com Gugu Olimecha, Celeste Aída e
Olegário de Holanda. Às 2h, Elas Tran-
sam por Baixo, com Cezar Montenegro,
Apolônio e Renato. Rua' Álvaro Alvim,
33 - (224-7529). Consumação de CrS
50,00, com direito a dois drinks.: (18
anos).

^BE 
¦ **'-v ^^^^B ^B

BsT '^ár^f **BB9ai

Margarida Rey: uma atriz exemplar
em Mãe Coragem, de Brecht

A PRÓXIMA SEMANA
A "CORAGEM"

DO PUEBLO
Depois de duas semanas repletas de lançamen-

tos e relançamentos — ninguém quer perder a
boca das Kombis do SNT — somente uma estréia
parece ter sobrado para esta semana: Mãe Cora-
gem, de' Brecht, adiada de quarta-feira passada
para. quarta-feira que vem (sujeita à confirmação),
no Museu de Arte Moderna. Quem vai contar a fas-
cinante trajetória ãa velha Anna:Fierling dentro
da Guerra dos Trinta Anos é o grupo Pueblq, orien-
tado por Maria Teresa Amaral, e que pela primeira
vez sai do seu esconderijo no Porão-Opinião para
enfrentar um desafio de unia responsabilidade
muito maior do que os representados pelos seus
trabalhos anteriores.'A principal atração da ficha
técnica é a presença de Margarida Rèy, atriz exem-
plar há muito ausente dos palcos, no papel-título.
Maria Teresa Amaral, que dirigiu o espetáculo, Gil-
son Moura, Elaine Silveira, João Vlamir, Edgar
Bandeira, Fernando Pálitot, Marco Ubiratan e Jair
Arruda são os outros intérpretes. Lapi desenhou o
espaço cênico e Edgar Bandeira compôs a música
que substituirá as duas partituras originais com-
postas para a peça por Paul Burkhard e por Paul
Dessau, respectivamente.::v" Y.M.

JORNAL SO. BRASIL - 9



Teatro
 

' 
.•-¦'¦.¦_-¦ _-.^—JIT

BBu!*-*í£ ^tár*aai K^/BQ ^^-*^^5i*afc ^^^^r*B

¦ ir ifr aBwí^amiflaiaaaa^
a *i*??i BiiMtf^*,B aí'^**y 

"¦¦'^MÊSt ¦

Bt i^fl Bu^^/^fe*$f^ffiRI

J/a primeira versão áe Garçonière de Meu Mando,
o eZeraco era formado pelo próprio Sampaio
e por Laura Suarez e Raimunáo Furtado

O HVMOR DE SILVEIRA SAMPAIO
DEPOIS DE 22 AiyOS

Um casal em pleno maras-
mo sexual se reãescóbre no
apartamento que o marido
montara para encontros ex-
traconjugais. Este é o tema
central áa peça A Garçonière
do Meu Marido, de% Silveira
Sampaio, que estreou quinta-
feira no Teatro áa Lagoa, sob
a direção ãe Jayme Barcellos.
A peça compõe a Trilogia do
Herói Grotesco, ãe Silveira
Sampaio, complementada por
A Inconveniência de Ser Es-
posa e Da Necessi<iade dé Ser
Poligamo, esta última remon-
tada em São' Paulo, também
por Jayme Barcellos, em 1973.

O ator, autor, ãiretor e ho-
mem de televisão, Silveira
Sampaio, morreu há 12 anos,
em 23 de novembro de 1964-
A Garçonière do Meu Marido,
escrita no começo da década,
de 50, foi montada pela pri-.
meira vez em 1954, no extinto'
Teatrinho ãe Bolso, como pró-
prio Sampaio no papel prin-
dpal — Iseu. Luís Delfino, in-
tèrprete áe todas as peças
montadas por Sampaio, trocou
agora o papel do garçon, há
22 anos, pelo de Iseu. A re-,
montagem é uma maneira de
homenagear e mostrar a atua-
lidade do teatrólogo, consiáer
rado por Jayme Barcellos um
dos principais nomes ãa van-
guarda do teatro brasileiro. -

— Sampaio era uma pessoa
altamente controvertiâa —
diz o diretor. Por um lado,
havia a sua ligação com os
homens áo Poáer — políticos,
inãustriais e financistas — a
chamada classe ãominante.
De outro, criticava em seu
teatro e riãicularizava es-
sa classe ligada à badala-
ção, aos coquetéis, ao super-
fluo. Sampaio foi um inovador
— rio teatro e principalmente
na televisão, através do seu
programa ãe entrevistas,
sempre bem-humoraâo e inte-
ligente.

Com 30 anos áe teatro, Jay-
me Barcellos estreou na dire-
ção em 1966 com a peça De
Brecht a Stanislaw Ponte
Preta. Esta segunda direção
de uma peça de Sampaio se
deve à atualiáaáe ãos seus
textos:

— Em A Garçonière do
Meu Marido, Sampaio colocou
muito bem um tema bastante
ousaão para a época: a re-
novação ãa libião áentro ão
marasmo sexual ão casal, ãas
repressões nesse sentião.
Acreáito que, ainâa hoje, em-
bora tenham, muãaáo alguns

. hábitos ão casal, muitos per-
manecem os mesmo áe há 20
anos e Sampaio foi principal-
mente um autor ãe- peças áe
costume. Atualizei algumas
coisas — a linguagem, a gíria,
e a áecoração ão apartamento,
que lembra a,de um ¦ motel
ãa ¦ Barra — cama reáonãa,
som embutido, .espelho no
teta. Mas a essência continua
intacta. Em seus 22 anos,
constato que a peça não envè-
íheceu, porque a socieáaãe
continua basicamente a mes-
ma.

Jayme Barcellos acha que
a peça não será vista como
uma pornoehanchaãa, já que
não faz concessões fáceis: "O

problema é a forma áe se apre-
I sentar\uma cQinédiarmftis for-
; te. Se for bem feita,.bem colo-
\ çaáa, sem intenção, ãe vulga-

rizar, ò resultado, poáe ser até
uma obra ãe arte".

Para o elenco, Jayme esco-
lheu Luís Delfino, pela sua li-
gação com Sampaio, Renata
Fronzi, Harolão <áe Oliveira,
Jaékson áe Souza, Glória
Campos e Licia Magna. A
cenografia ficou á cargo ãe
Freáerico Padilha.

Luís Delfino, que foi grande
amigo de Sampaio, encara a
remontagem de A Garçonière
de Meu Marido como uma re-
constituição ãe época: "Na
peça, as pessoas poãerão não
encontrar uma linguagem
totalmente atual, mas verão,
sem ãúviãa, a reconstituição
ãe uma época da realiáaãe
brasileira. E' também uma
maneira agraáável áe recor-
áar Silveira Sampaio: os
¦jovens assistirão a uma forma
inteligente áe sátira no tea-
tro brasileiro, e os mais ve-
lhos poãerão fazer essa re-
visão, e sair. com um sorriso
áo teatro.

— Como ator — ãiz Del-
fino — Sampaio criou uma
escola própria, e foi muito im-
portante na minha formação.
Conheci o teatro brasileiro
através ãele, que foi também
um granãe autor ãe vanguar-
ãa — nunca usou uma pala-
vra supérflua, não hesitava
em ser totalmente objetivo,
em começar as peças revelan-
áo o final. Para mini, é muito
gratificante interpretar um
papel que já foi ãele, mas fa-
rei o Iseu à minha maneira.
Seria riâiculo querer imitar o
Sampaio como ator —"ele es-
crevia os papéis para ele mes-
mo interpretar, e quem quiser
repeti-lo, provavelmente cairá

! áo cavalo.

DEUS LHE PAGUE — Comédia musical

adaptada por Millor Fernandes do tex-
to de Joracy Camargo. Mús. de Edu
Lobo com letras de Vinícius de Mo-
raes. Dir. de Bibi Ferreira. Com Marí-

lia Pera, Walmqr Chagas, Marco Nani-
ni. Marcos Paulo ¦ e outros. Canecão,
Av. Venceslau Brás, 215 (246-0617).
De 3a. a 5a., às 22h; 6a-, às 23h; sáb-,
às 23h30m; dom., às 20h. Ingressos
a CrS 90,00. A velha história do men-
digo milionário e filósofo reaparece
em nova roupagem. - - 

A GARÇONNIÈRE DO MEU MARIDO —

.Comédia de Silveira Sampaio. Dir. de
Jaime Barcelos. Com Luís Delfino, Re-
nata Fronzi, Jackson_ de Souza, Harol-
do de Oliveira, Glória Campos, Lícja
Magna. Teatro da lagoa, Ruá. Bor-

ges de Medeiros, 1426 (227-6686). De
3a. a 6a. e dom., às 21h30m; sáb., às

20h30m e 22h30m; vesp. dom., às 18h.
. Ingressos de 3a. a ,5a. e dom. (2a.

sessão), a CrS' 60,00 e Cr$ 30,00, es-
tudantes; 6a., sáb. e dom. (Ia. sessão)
a Cr$ 60,00. A garçonniere, antídoto
contra o desgaste e a rotina da vida
conjugai. ¦•

AS PEQUENAS HISTÓRIAS DE LORCA
— Antologia dé textos — poemas e
cinco pequenas peças — de Federico
Garcia Lorca. Seleção, dir., cen. e fig.
de lio Krugli. Dir. musical de David Ty-

gel. Com Beto Coimbra, Eduardo Ma-
chado, lio Krugli, Sílvia Aderne, SÔ-.

liia Piccinin, Xuxa Lopes e outros. Tea-
tro Experimental Caçilda Becker, Rua
do Catete. 338 (265-9933). Dé 3a. a

6a: e dom., às 21h30m; sáb,, às 20h

e 22h30m; vesp. dom., àsl8ti. (18
anos). Ingressos a CrS 20,00 e Cr*
15,00, estudantes. Entre o sombrio do

luto e o colorido vivo da alma popular
espanhola, uma visão tragicômica dos
conflitos do poder e do medo dos

homens. - ¦¦'.''•'  .

Õ SANTO INQUÉRITO — Drama de
Dias Gomes. Dir; de Flávio Rangel.
Com Isabel Ribeiro, ítalo Rossi, Cláudio

Marzo, Carlos Veréza, Jorge Chaia,

Waldir Maia. Mús. de Edu Lobo. Tea-
tro Teresa Raquel,, Rua Siqueira Cam-

pos, 143 (235-1113). Dé 3a..a. 6a.,^às

21h30m; sáb., às 20h e 22h30m; dom.,
às 18h e 21 h. Ingressos 3a: a CrS 30,00
e Cr$ 15,00, estudantes; de 4a. a 6a.

e vesp. de dom. a Cr$ 60,00 e Cr$

30,00, estudantes; sáb. e dom., a Cr$
60,00. O caminho de uma iovem cheia
de vida rumo à fogueira. Amanhã, às.
21 h, .sessão patrocinada pelo Grupo"
Construção, com debates ao final lide-
rados pelo Pe. Guy Russier e a poe-
tisa Lara de Lemos. Ingressos a Cr$

20,00. Reservas pelo telefone 258-1262.

GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACA-
BOU NO IRAJA* .— ..Comédia drama-
tica de Fernando Melo. Dir. de Leo
Jual. Com Nestor «Aontemar, Marcelo
Picchi e Sandra Barsotti. Teatro da

Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h45m. Sáb.
às 20h e 22h30m; - vesp. dom., às

18h. Ingressos de 3a. 6a.e dom. a Cr$

50,00 e Cr$ 30,00, estudantes. Sáb.,
a Cr$ 50,00. Alegrias e dramas de

um homossexual envelhecido e de um

rapaz de interior que descobre a et-

dade grande.

DOSE DUPLA — Comédia policial de

Robert Thomas. Dir. de Leo Jusi.
Com Rubens de Falco, André Vilon,
Paulo Pinheiro. Teatro Santa Rosa,

Rua Vise. de Pirajá, 22 (24"'-8641).
De 3a. a 6a. e dom. às 21há0m, sáb.

às 20h30m e 22h30m, vesp. dom. às
18h. Ingressos de 3a. a 5a., a CrS

40,00 e Cr$ 20,00, esludantes. 6a. e

dom., a CrS 50,00 e CrS 20,00, estu-

dantes, e sáb. a Cr$ 50,00. (16 anos).
Um barão arruinado, o seu sósia.e a sua

mulher explorada, numa competição

de armadilhas e tapeações..

ESTRÉIAS ,',-,:;
SEM CLASSE

Tenho certeza de que o autor, o diretor, o pro-
autor e o centigràfo ãe O Santo Inquérito são, na
sua vida particular, pessoas bem-educaãas áemais
para conviáar alguém às suas respectivas casas e
áepois recusar-se a receber, a, visita. Foi, no èntàn-
to, a áescortesia que fizeram, a ^título profissional,
a centenas áe pessoas; que ao atenãerem ao formal
convite impresso em nome ãos quatro profissionais
compareceram segunâà-feira passada ¦ ao ¦• Teatro
Teresa Raquel, encontraram a porta fechada e re-
ceberam o aviso áe que o teatro já estava cheio.
Meia hora antes ãò horário marcado, as visitas, com
os convites na mão, já estavam senão sumariamen-
te âesconviãáãas. Entre elas, havia dezenas de pro-
fissionáis ãe teatro, que tinham sacrificado a sua
noite ãe folga para atender ao convite feito pelos
ilustres, colegas, e que reclamavam com toda razão
ãa ãesconsiãeração áe que foram intimas. Em cima
áa hora, naturalmente, houve os empurrões, as gri-
tarias e os xingamentos ãe praxe, cujos ecos con-
tinuaram invaãináo a sala depois de iniciado, o es-
petáculo. ¦

A mania ãe ãistribuir, para as çhamaáas
estréias para a classe, convites em número, muito
superior à capaciãaáe ão teatro é uma lamentável
áemònstração âa falta ãè civilização e ãe respeito
áo próximo que caracteriza a viãá empresarial do-
teatro carioca. 0 Teatro Teresa Raquel criou uma
tradição particularmente chocante neste sentida,
mas não constitui absolutamente urrai- exceção. Pá-
rece até que um esforço coletivo está senão feito
para forjar, para uso externo, uma imagem áa cias-
se teatral como senão uma comunidade de gente
grosseira, capaz de formular convites sem ter a
intenção de honrá-los e, por outro lado, ãe gente
selvagem, áisposta a ãisputar no bràçó e rço grito a
boca livre do acesso gratuito a unia- sala ãe • espe-
táculos na insubstituível — por badalada — noite
da classe, uma noite sempre singularmente des-
provida ãe classe.

QUARTETO — Comédia dramática

de Antônio Bivar. Dir. de Ziembinski.

Com Ziembinski, louise Cardoso, Mar-
Iene e Roberto Pirilo. Teatro Ipanema,

R. Prudente de Morais, 824 (247-9794).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m, sáb.
às 20h e às 22h30m, vesp. de dom., 18h.
Ingressos de 3a. a 6a. e dom., a Cr$

40,00 e Cr$ 30,00, estudantes, sáb.
a preço único de. Cr$ .....
CrS 50,00. Na periferia-da intelectuá-
lia carioca, o impossível amor de um

"astrólogo sexagenário e de uma jo-
vem de 22 anos. . 
VIVALDINO, CRIADO DE DOIS PA-
TRÕESS-1 Comédia de Goldoni, adap-
tada por Millor Fernandes. Dir. de
José Renato. Com Grande Otelo,
ítala Nandi; Luís de Lima, Ari Fon-
toura, Lauro Góes, Antônio Ganzá-
rolli, Maria Cristina Nunes, Sérgio de
Oliveira, Josefine. Teatro.. Xasa-Gran-
de, Av. Afranio de Melo Franco, 290

(227-6475). De 3a. a 6a. e dom., às
21h30m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp.
de dom., às 18h45m. Ingressos 3à. e

4a., a Cr$ 30,00 e Cr$ 15,00, estu-
dantes, 5a., 6a. e ddml, a Cr$ 60,00
e CrS 30,00, ^estudantes, sáb-, a \>$
60,00 (preço .único). Personagem de
inesgotável vitalidade cômica. Vivai-
dino (originalmente Arlequim) passa
a vida armando quiproquós e. crian-
do confusões.

DOCE PÁSSARO DA JUVENTUDE -

Drama de Tènnessee Williams. Dir: de
Carlos Kroeber. Cen. e fig. de.Cláu-
dio Segóvia: Com TÔnia Carrero,- Nuno
Leal Maia, Carlos Kroeber, Leina Kres-

pi, Reinaldo Gonzaga, Betty 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 18h e 21h. Vesp. 5a. às 17h. In-

gressos de 4a. a 6a. e dom., a Cr$

70,00 e Cr$ 40,00, sáb., preço úni-
co de Cr$ 70,00 e matinê^ de 5á. a
Cr$^£00. Uma grande atriz de Hol-

lywood e um rapaz mais jovem do

que ela sofrem juntos as angústias da

perda da juventude. .
A MARGEM" DA VIDA - Drama de

Tennesseé Williams. Dir. de Flávio Rari-

gel. Cenário de Túlio Costa. Com Bea-

triz Segalí, Ariclê Perez, Edwin Luisi

e Fernando de Almeida. Teatro Gliu-

cie GUI, Praça Cardeal Arcoverde 

(237-7003). De 4a. a 6a. e dominga,

YAN MICHALSKI

«. 21h30m. Sáb.T às 20h e" 22h30m.
Vesp. de 5a., às 

'17h 
e de dom»

as 18h. Ingressos de 4a. a 6a. e dom.
a Cr*i 40,00 e Cr$ 20,00 (estudantes).
Sábado, V Cr$ 50,00 e Cr$ 25,00; es-
tudantes e vesp. de 5a„ preço único
cte Cr$ 30,00. A comovente história
era moça aleijada que se refugia do
mundo, cultivando urna coleção de bi-
chinhos de vidro.

A MULHER INTEGRAL — Comédia
de Carlos Eduardo Novaes: Dir. de
Walter Avancini. Com Yonâ Maga-
IhSes, Aríete Sales, Regina Viana,
José Augusto Branco e Rui- Tíezende.
Teatro Mesbla, Rua do Passeio,. 42/56
(242-4880). De 3a. a 6a. e dom., às
21h'l5m, sáb., às 20h e 22h30m. Vesp.
de 5a., às 17h e dom., às 18h. In-

gressos de 3a. a 5a. a CrS 50,00 e
Cr$ 30.00 (estudantes), 6a. e dom. a
Cr$ 50,00 e Cr$ 40,00 (estudantes)
sáb. (Ia. sessão) a Cr$_ 60,00 e Cr$
50,00 estudantes e (2a. sessão) a CrS
60,00, vesp. a Cr$ 30,00. (18
anos). Os diversos matizes do femínís-
mo carioca vistos através de um angu-

1 Io humorístico. ' . . -

L'ETÊ— Comédia poética dé Romain
Weingarten. Dir. de Etienne de Meur.
Com Ana Lúcia Bruce, Richard Rdux,
François-Michel Barádat e Carlos Nes-,
si. Aliança Francesa da Tãjaca, Rua An-
drade Neves, 315 (2©frÍ5798). - De 6ã.
a dom.;, às 21h. Ingressos J Cr$ 20,00
e Cr$ 10,00, estudantes. -A ãiffcil./tra-
jetória de duas crianças rumo à idade
adulta, em companhia de dois miste-
riosos -gatos. Em francês. Até dia 21.

A LONGA NOITE DE CRISTAL -

Comédia dramática de Oduvaído
Viana Filho. Dir. de Gradndo Ju-
nior. Com Oswaldo loureiro,' Denis
Carvalho, Maria Claudia, Helena
Werneck, Pedro Paulo ,Rangel, He-
lena Velasco, Sônia de Paula c
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SAUDADES DO BRASIL EM PORTU-
GAL — Show de nostalgia e cama-
vai com Ivan ei Jack e Maria da-

Graça. Acompanhamento de guitar-
ras portuguesas, piano, órgão e ba-

teria. Música ao vivo para dançar.
Adega de Évora, Rua Santa Clara,

292 (237-4210). De 2a. a sábado, a

partir das 22h. Couvert de Cr$ 40,00.

BIERKLAUSE — Show diariamente às

22h, com o conjunto de Araripê e os

cantores Neg é Wander Silva. Particl-

pação dos cantores Everardo ,e Mar-
cel Link. Aberto a partir das 19h,.com
música para dançar. Rita Rorrald: de>

Carvalho, 55 (Praça do Lido —.. .i>

235-7727). Couvert Cr$ 40,00.

CASA DO TANGO — De dom. a

5a. às 22h. Samba e Carnaval, com

o cantor Sidney Silva, passistas e
ritmistas. As 24h. Tangos • Boleros,
com Perez Moreno. As 6ás.'e sáb.,

ainda um terceiro' show a lh30m,

com José Fernandes, Célio Reis, Pepe

Moreno e Luis César. Aos sábs. a

partir das 14h, apresentação das Mu-

latas de Ouro em show de passistas
e ritmistas. Rua Voluntários da Pá-

tria, 24 (226-2904). Couvert de Cr$ 30

sem consumação mínima.

BARES
MIKONOS — ' 

No segundo andar.

diariamente,, - partir . das 22h, mú-,
sica ao' vivo para dançar com o
conjunto formado por Juarez (saxo-
fone), Zé Mário (piano), Fernando

(baixo), Tião (bateria) e a' cantora Va-
léria- No primeiro andar, discoteca.
Avenida Bartolomeu Mitre, 366 . .'. .

(294-2290), Consumação de Cr$
100,00. .
LE CASSEROLE —' Aberto diariamen-
tè_a partir das 20h, com pista de
dança e os conjuntos do organista
Anselmo Mazzpni e a (.pianista
Nilda' Aparecida. Serviço de restau-
rante. No Everest Hotel, Rua Pruden-
te de Morais, 1 117 (287-8282). Cou-
voit de Cr$ 35,00.

OPEN — Aberto diariamente a par-
tir das' 20h e'". com música ao vivo

para.dançar (21 h), com os conjuntos
dé Luis Carlos e Célio Balona, além
de serviço de restaurante.. Rua Maria
Quitaria, 83 (287-1273). Sem consu-
mação mínima. - .

EDSON FREDERICO — Apresentação
do pianista acompanhado de Ricardo
do Canto (contrabaixo), de 2a. a
dom.^ a" partir das 23h. Bar Restau-
rante Antonino, Av. Epitácio Pessoa,
1 244. (267-6791).

CHARLY MAX — Todas as quintas-feiras
a partir das 21 h. Concerto d? Ja?» com

o conjunto Jazzida, formado por: Way-
ne Mágdaleria (trompeté e flugel hprn),
Blll Horri (flauta), Roberto de Araújo

(guitarra), George Clark (baixo elétri-
' 

co) e Ricardo e Zé Henrique (bateria).
Av.Gal. San Martin, 512. Couvert de
Cr$ 30,00.

0 CANTAR
LANCINANTE
DE FAGNER ,
NA CORPO/SOM

As gravadoras sempre
reservaram os seus melho-
res produtos pára noverh-
bro. E' o mês em que a
CBS, por exemplo, lança c
seu maior trunfo: Roberto
Carlos. Mas este ano a gra-
vaãora saiu ãa rotina e,
numa surpresa realmente
mafiosa, jogou na mesa
uma carta marcada ainda
melhor: o terceiro LP ãe
Raimunão Fagner.

As músicas ãeste áisco
estão sendo mostradas na
Sala Corpo é Som do MAM
e se o local não fosse um
dos piores do Rio em ter-
mos de som, imagem e
temperatura ambiente,
principalmente nessa
época, o show seria um dos
mais agradáveis da tempo-
rada.

Mas para ouvir Fagner
cantar, vale o sacrifício.
Aliás é somente isso o que
ele faz. O espetáculo é des-
provido de textos, maiores
movimentações cênicas

___________ ________________________________

___> fim MmmWMmm
A simplicidade ãe
um show para a música
agressiva de Fagner

(Fagner fica praticamente
escondido no palco) e nem
ao menos os nomes das
músicas foram mencio-
nados no dia de estréia. E
toda essa simplicidade 'ser-
viria para quê? Para dar
mais dinâmica talvez, mas
não fez muita falta. A ex-
pressiviãaãe ãe Fagner no
seu cantar lancinante, pa-
recendo querer se despeáa-
çar junt& com todas as le-
trás, e as músicas por si fa-.
zem o show. E são músicas
tão boas que você não acre-
dita que, até agora, tenham
sido privilégio de tão pou-
cos. As melhores de seus
dois primeiros LPs cémo
Canteiros e Como se Fosse,
dividem o repertório com
as inéditas. Dessas, des-
tacam-se Calma Violência
que ele fez com. Fausto Ni-
Io, Natureza Noturna, com
letra de Capinan e Asa
Partida, uma das mais
bonitas que ouvi este ano,
escrita em parceria com
Abel Silva.

Quanto ao som, o do
MAM nunca é bom, mas
poderia ter sido melhor
mixaão. Afinal, Túlio Mou-
rão é um excelente tecla-
dista e merecia ser ouvido.
Robertinho, por descuido,
conseguiu ser bem apanha-
dai pela mesa ãe som e fez
misérias com as guitarras.
Ficou até difícil saber se
.estávamos ouvinâo o Ror
bertinho de Recife ou um
Robertinho Harrison. Jamil
Jones segurou bem no bai-
xo e Chico Batera, se for
colocado um som ãe-retor-
no em frente à bateria,
combinará melhor sua per-
cussão com as músicas.

ALBERTO CARLOS DE
CARVALHO

,7flkS — 
| Abertof diariamente sa , pa/tir

das 19h. As 22h, música ao vivo com
o conjunto de Eduardo. Às 23h30m, o
conjunto de Fernando e às 0h30m a
banda de Osmar Muito. Av. Ataulfo
de Paiva, 706 (274-4097). Couvert de
Cr$ 60,00.

CHICO'5 BAR — Funciona diariamen-
te das 18h às 5h. Às 20h, a pianista
Cisa Izaia e a partir das 22h apresen-
tação do pianista Luizinho Eça. Áv.
Epitácio Pessoa, 1 560 (267-0113). Sem
couvert e consumação mínima.

SPECIAL BAR —^Aberto diariamente a

partir das 17h com Mr Harris ao pia-
no'. Música ao vivo, para dançar a

partir das 23h com os conjuntos de
Ronnie Mesquita e Luís Carlos. Vinhas.
Rua Prudente de Morais, 129 
(287-1354 è 237-1369).

JEQUITIBAR — Aberto diariamente das
17h às 4h com música ao vivo, a car-

go do Sidney Trio e o pianista Cidinho.
Rua Fernando Mendes, 23-A (256-7337).
Sem couvert e' consumação mínima.

PUB-2 — Aberto diariamente a partir
das 22h com música ao vivo (Samba
de partido alto) a cargo do conjunto
Tumba Samb.a. Rua Tonelero, 236. Sem
couvert e consumação mínima.

FRANKS' BAR — Aberto diariamen-
te das 17h às 4h. A partir das 22h
música ao vivo com os pianistas Luís
Carlos e Mary e o cantor Paulo Lean-
dro. Av. Princesa Isabel, 185 :

(275-9393 e 275-9249). Sem couvert e
consumação mínima.

A PRÓXIMA
SEMANA

O BOM §AMBA
NO INTERVALO
DA INVASÃO
ARGENTINA

¦Os-' bons ventos musicais
que ultimamente sopram da
Argentina para o Brasil esta-
rão ausentes na semana que
entra para retornar no âia
22, com uma atração da má-
xima categoria: a cantora
folclórica Mercedes Sosa (in-
térprete das composições da
Violeta Parra, Vitor Jara,
Athaualpa Yupanqui),já com
áois espetáculos programados
para o Vivará. Enquanto isso,
vamos de samba, e do bom.
Segunda-feira, com Roberto
Ribeiro na Noitada do Opinião,
e a partir ãe terça, no Museu
da Imagem e do Som, que
também passa a apresentar
shows semanais com novos ou
destacados valores da músi-
ca popular brasileira. Nor-
malmente, eles serão realiza-
dós ãe segunda a quinta (a
exceção inicial ãeve-se às
eleições), sempre às 21h, pe-
Io magnífico preço de Cr$ 5.
O veterano e bóm composi-
tor Nelson Sargento leva a
desvantagem de-ser o pionel-
ro no novo espaço dedicado
ao samba.

Na série Seis e Meia, uma
dupla ainda pouco .consumi-
da — Joice e Toninho Horta
— estará mostrando seu tra-
balho, de segunda, a sexta.
E. só na sexta, quem ain-
da não viu terá a oportu-
nidaãe ãe conhecer a me-
lhor revelação deste ano co-
mo intérprete de música bra-
sileira. A simpática Fafá ãe
Belém canta no Country Clu-
be da Tijuca. Um pouco mais
caro, mas vale a pena.

M.V.
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0 MELHOR
DE AL JOLSON PARA
OS NOSTÁLGICOS

Com o filme The Jazz Singer, produzido em
1927, Hollywooâ fez a sua primeira experiência com
o cinema sonoro: O cantor era Al Jolson, até então
conhecido apenas pelos freqüentadores dos palcos
burlescos da Broadway.

Jolson, nascido na Rússia em 1888, aos 12 anos
já tinha substituído sua família emigrante pelas
troupes circenses ou pela companhia de músicos
ambulantes. Assimilou tanto as artes musicais co-
mo as âo picàáeiro, para estrear nos teatros.de re-
oista com um número de sucesso: com o rosto sem-
pre pintado de preto, cantava, dançava e sapatea-
va imitando os negros sulistas. Foi então chamado
para integrar o elenco das revistas apresentadas
no Teatro Winter Garden, em Nova Iorque. Trata-
va-se de uma ópera chinesa chamada Bow Sing e,
no mesma programa, de uma extravaganza intitu-
laãala. Belle Paree, ambas com música composta
por Jer.óme Kern. ¦

Depois tornou-se o centro ãas atenções de ou-
trás montagens como Vera Violetta, Robinson Cru-
soe Jr. e Simbad. Sempre ajoelhando e atirando
com muita dramaticiáade os braços para a platéia
no final de cada número, Jolson já estava consa-
grado em toão o país como a presença mais caris-
mática ão palco. Nas telas, destacam-se filmes co-
mo Mammy (1930) e Rhapsody In Blue (1945). E
apesar de sua voz ter sido um simples complemento
ãas gesticulações 'em cerya, ele deixou uma extensa
discografia. Dezenas de discos seus venderam mais
de 1 milhão de dólares.

Essa antologia, The Best of Al Jolson (MCA/
Chantecler 4-07-503.011/12), reúne 28 músicas, co-
brindo um período de 15 anos ãe carreira. Traz nú-
meros como OI' Man River, da revista Show Boat;

.a composição Sonny Boy; o tema de Simbad; o su-
cesso ãe Irving Berlin, Easter Parade; a adaptação
da valsa ãe Ivanovici, Anniversary Song, e Swanee,
talvez o seu maior sucesso.

JOHNNY AND EDGAR WINTER -
TOGETHER 

'(Epic/CBS 144166) -,0

guitarrista Jõhnny Winter impressio-
nou muito a comunidade negra ame-
rica na - quando entrou em cena pro-
fissionalmente, em 1969. Ninguém
ainda tinha visto um albino se iden-
tificar tanto com o blues como ele.
Seu irmão Edgar, nos teclados, saxes
e vocais, integrou sua banda até for-
mar um grupo particular mais dirigido
ao rock-pesado. Nesses dois conjuntos
atuava um guitarrista' de muitos ta-
lentos chamado Rick Dejunger. Agora
os três' músicos estão juntos nessa
gravação ao vivo realizada em San
Diego. Eles tocam alguns clássicos o
roelc, como Blue Sued Shoes, Tutti
Fruta, Good Golly Miss Molly e let
?he Good Times Roll.

BOB MARLEY - THE WAILERS -
RASTAMAN VWRATION (Island/Pho-
nogram — ILPS9383). — Depois de

praticamente estacionada 
' no início

A.C.C.

os anos 70, a música inglesa buscou
inspiração na Jamaica. A gravadora
Island (lançadora dos grupos Traffic e
Free) foi criada especialmente para
registrar o som o reggae e o ritmo
acabou invadindo a Inglaterra da mes-
ma forma que a bossa nova entrou
nos Estados Unidos na década pas-
sada. Só que o reggae fez mais su*
cesso. Há dois anos é a maior pedida
das discotecas inglesas e muitos ar-
tlstas lideraram as paradas de !á can-
tano o reg.* Com uma composição
de Bob Marley (I Shot the Sheriff), o
guitarrista Eric Clapton entrou nas
listas dos 10 discos mais vendidos
em todos os países em que a mú-
sica foi editada. Até nas daqui. Bob
Marley — compositor e vocalista que
atua com o grupo Wailers desde
1964 — é uma das maiores expres-

soes do gênero t, com este disco, po-
deria enriquecer um pouco a seleção
musical das discotecas cariocas.

JORNAL DO BRASI. - II
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Show
z4Jhõrãde~samba
(com a beija-flor)
na zona sul

Embora baseada em um texto teatral, a estreia
de Deus Lhe Pague no Canecão deve ser saudada
pela mudança de orientação artística nesta ampla
cervejaria carioca. Em lugar-de apresentar shows
esvarsos artistas solistas ou reuniões meio impro-
ITsZsdesuperastros.acasa ?»gg
ta montagem se especializar em comédias musica-
^ForfdTapresentações convencionais, dois pro-
aramas para curiosos. O primeiro e o inicio f^plano
delZfgação da Escola de Samba BeHa-Flo^na
Zona Sul. Depois.de ganhar seu pnmefro carnaval

furando o bloqueio das grandes, af^°M^W
polis, a exemplo daquelas que ^atoaMamva^-
sado. também começou a ensaiar na Zona Sul, na
sede náutica do Botafogo (Rua gestor 

Moreira s/n)
todos os sábados e domingos E o outro,*J**£a°
até amanhã, no Maracanãzinho dos Harlem Globe-
tr° 

^imagem você não vai ver, mas o som pode
ser ouvido no programa 60 Minutos de Musica Con-
temporanea, que a RADIO JORNAL DO BRASIL
apresenta hoje, às três da tarde."ÃIARIA HELENA PPTK.*

Cr$ 20,00 (crianças), cadeira especial

a Cr$ 60,00, cadeira de pista a Cr*
50,00, camarote (quatro lugares) a

Cr$ 250,00 e frisas (cinco lugares) a

Cr$ 350,00. À venda no local. Merca-
dinho Azul e Teatro Municipal. Até
amanhã. - - ¦

RESISTINDO — Show do Quarteto

em Cy acompanhado por Luís Cláu-
dio (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 21 h

50m, dom. às 21 h. Ingressos a Cr*

50,00 e Cr$ 30,00 estudantes, sáb. a
Cr$ 50,00. ,

CIRCO

TEATRO 
APALUZA — Concerto de rock. Inte-

grantes: Jaguaribe (baixo). Beto e

Barroco (guitarras), Sérgio Bandeira

(teclados), Candinho (bateria), Marcelo

(vocal). Teatro Arthur Azevedo, Rua

Vitor Alves, 454, Campo Grande. Hoje

e amanhã, às 20h30m. Ingressos a

Cr$ 20,00. __
CURTO-CIRCUITO — Show com Sid-

ney Matos (guitarra, violão e voz) e

Alfredo Luís (bateria e percussão).
Aliança Francesa de Copacabana, Rua

Duvivier, 43. De 6a. a dom., às 21h.

Ingressos a Cr$ 15,00. Até dia 21.

ASTOR PIAZZOLLA — Show do mú-

sico e compositor do tango. Acompa-
nhamento: Juan Carlos Cirigliano (pia-
no), Daniel Piazzolla (sintetizador e

percussão), Santiago Giacobbe (órgão),
Luis Alberto Ferreyra (flauta e »ax),

Horácio Maluicino (guitarra), Adalber-
to Cevasco (baixo) e Enrique Roizner

(bateria). Sala Cecília Meireles, hoje
e segunda-feira, às 21h, amanha, às
16h. Ingressos a CrS 80,00, platéia, a

CrS 60,00,^b'alcão superior e Cr$ 40,00,
estudantes.

SUELI COSTA — Apresentação da can-

tora acompanhada de Fernando lepo-

race (baixo), Frederico (guitarra), Da-

nilo Caymmi (flauta) e Luis Carlos (ba-
teria). Hoje, às 2Th, na PUC, Rua

Marquês de S. Vicente, 269. Ingressos

a Crí 30,00.

BAGACEIRA MUSICAL — Espetáculos

de música popular brasileira. Hoje,

com Aldeoni e Ivanir Callado e se-

gunda-feira, com Geraldo Azevedo e

Vital Farias. Às 21h, no Teatro da

Casa do Estudante Universitário, Av.

Rui Barbosa, 762. Ingressos a CrS 15.

RAIMUNDO FAGNER — Show de

lançamento do LP do cantor e com-

positor. Acompanhamento de Túlio

Mourão (teclados), Jamil (baixo), Ro-

bertinho (guitarra e viola) e Chico Ba-

terá (bateria e percussão). Sala Cor-

po/Som, do Museu de Arte Moderna,

Av. Beira-Mar. De 4a. a dom., às 21h.

Ingressos a CrS 40,00 e Cr$ 30,00,
estudantes. Até amanhã.

IVAN LINS — Show do cantore com-

positor acompanhado do conjunto Mo-
do Livro. Hoje, às 21 h, no Teatro do
Instituto de Educação, Rua Mariz e

Barros, 273, Tijuca. Ingressos a Cr$

30,00 e Cr$ 20,00, estudantes.

THE FABUIOUS HARLEM GLOBETROT-
TERS — Espetáculo com a equipe de

basquete norte-americana, em come-

moração aos seus 50 anos de alivi-

dades esportivas. No Maracanãzinho.
De 3a. a 6a., às 20h30m, sáb. às 16h

e 20h30m e dom., às 18h e 20h30m.

Ingressos: arquibancada a Cr$ 30,00 e

CIRCO VOSTOK -^ Espetáculo com

números variados de equilibrismo e

malabarismo, além de animais ames-

trados, palhaços e mágicos. Av. Pres.

Vargas, esquina de Rua de Santana,

(224-5884), 3a-, 4a. e 6a., às 21.h.,

5a., às 15h30m e 21 h. Sáb. às 15h

30m, 18h e 21 h. Dom. e feriados às

lOh, 15h3Ôm, 18h e 21h. Ingressos:

geral, a Cr$' 13,00, arquibancada a

Cr$ 25,00 e CrS 15,00 (crianças), ca-

deira lateral a CrS 35,00 e Cr$ 20,00

(crianças), cadeira central a Cr$ 40,00

e camarote (para quatro pessoas) a

Cr$ 200.00. 

CIRCO ÁGUIAS HUMANAS — Espeta-
culo com . trapezistas, animais, ames-

trados e números variados. Av. Ge-

remário Dantas, esquina da Rua Cel.

Thedin, Tanque, Jacarepaguá ... -.

(224-2396). 5a., às 17h e 20h30m, 6a.

às 20h30m, sáb, às 17h30m e 20h

30m, dom, às 15h, 17h30m e 20h30m.

Ingressos: geral a CrS 10,00, arqui-

bancada a Cr» 20,00 e Cr* 15,00

(crianças), cadeira lateral a Cr$ 30,00

e Cr* 20,00 (crianças), cadeira central

a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00 (crianças),
camarote (quatro lugares), a CrS

200,00.

CASAS NOTURNAS
REVISTA DO RÁDIO —. Musical de

Lafayette Galvão. Dir. Augusto Cé-

sar Vanucci. Com Angela Maria, Cau-

by Peixoto e a Orquestra Ali Star, di-

rigida pelo maestro Carioca. Apresen-

tação de Silvino Neto. Vivará,^ Rua

Afranio de Melo Franco, 290 

(247-7877 e 267-2313). De 3a. a 5a. e

dom."às 22h30m e 6a. e sáb. às 23h

30m. Ingressos a Cr$ 100,00, sem

consumação mínima. Até amanhã.

ALTA ROTATIVIDADE - Show de

Carlos Machadcv- Texto de Max Nu-

nes e Haroldo Barbosa. Direção de

Agildo Ribeiro. Com Agildo Ribeiro,

Rogéria, Solange Radislovich e Arv

Fontoura, acompanhados do conjun-

to Biazorra. Sucata, (Av. Borges de

Medeiros, 1426 (274-7999 e . . . .

274-7748). De" 3a. a 5a. e dom. às
23h30m, 6a. e.sáb., 24h. Couvert de
Cr$ 100,00 e consumação de CrS

50,00.

Ivan Lins

Sueli Costa e Ivan
Lins surgiram nos
festivais de música
e sitas carreiras
decresceram com a extinção
deste tipo de competição.
Para quem quiser
reencontrá-los basta
assistir, somente hoje,
a seus shows. Ivan
se apresenta às 21 horas no
Teatro do Instituto
de Educação, na Tijuca e
Sueli, na PUC (Gávea),
também às 21 horas

RITMOS DO BRASIL — Espetáculo
dirigido por Caribe da Rocha. Cena-

rios 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 da Hotel Nacional-Rio, Av. Nie-
meyer (399-1000). De 3a. a 5a. e

dom., às 22h. Couvert de Cr$ 120,00,

consumação de CrS 30,00.

SAMBÃO E SINHÂ — No térreo, res-

taurante de cozinha brasileira funcio-

nando de 3a. a dom-, das 19h às 3h,

com a participação dos Cantores Ne-

gros e o piano de Lucas. No 1.° andar

o «how Volta ao Biasil em 80 Minu-

«os, 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).

TITO MADI — Apresentação do can-
tor e compositor. Acompanhamento:
Ribamar (piano). Ivanir de Morais e o
conjunto de Mojica. Boate Fossa, Rua
Ronald de Carvalho, 55-(235-7727). De
3a. a dom., às 24h. Couvert de CrS
80,00, sem consumação mínima.

NEW BRASA SAMBA SHOW-2 - De
2a. a sáb., às 22h,. com a participa-
ção de Gasolina, a cantora Maria de

Fátima,^ passistas, e ritmistas. Aos do-
' mingos, às 22h, apresentação dos can-

torei SIdney Magaf • Sapoti da Man-

gueira. Ias Brasas, Rua Humaitá, 110

(246-7858 e 246-9991). .

A GRANDE NOITE — Musical com J

• cantora mexicana Milagros lanti, ¦

os cantores Cy Manifold, Clovjs Igle- ;
sias, Carlos Maia e as bailarinas Mado
Echer e Sandra Matera. Oireção musi-
cal Eduardo lages. Criação de Expedito
Faggioni. Rincão Gaúcho, Rua Marquês
de Valença, 83 (264-6659 e 264-3545).
De 3a. a 5a. e domV às 22h30m; 6a.
is 23h e sáb. às 22h30m. Coinrerf
de 3a. a 5a. e dom., a Cr$ 40,00, 6a.
e sáb. a Cr* 60,00.

SEM TELECOTECO E XAVECO -Show

com Osvaldo Sargentelli • os canto-
res Mara Rubia, Moacir, Ismael,. Irace-
ma, o violonista- Nanai e as Mulatas

que não Estão no Mapa. Ob. Oba, R.

Vise de Pirajá^ 499 (287-6899 e
227-1289). De 3a. a 5a. e dom. às 23h .

30m, 6á. e sáb.' às 23h e-íh. Couvert !'
de Cr$ 120,00.  ]

SARAVA' — Shew e música ao vivo 
'.,

para dançar de 2a. a sáb. a partir das i

21h com o grupo Cravo e Canela,

formado por T*0 (percussão). Reinai-

do (teclado), Da Fé (contrabaixo),' 
Rocha (guitarra é violão) e as canto-
ras Fabíola, Terezinha e Vera lueia e

a orquestra de Nestor Schiavone. tiev
Sheraton Hotel, Av. Niemeyer, 121

(274-1122). Ce»iv«it de .Cr* 50,00.

LISBOA A NOITE — De 2a. a sáb.

a partir das 22h30m, . apresentação
dos cantores > Paula Ribas' e luis

M'Gambi e os fadistas Maria Teresa

Quintas e João Fernando. Rua Fran-
cisco Otaviano, 21 - (267-6629). Cou-

vrt Cr* 50,00. ,¦

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE -

Diariamente, a partir das 21 h, música

para dançar com o sistema de ar vi-

deo-disco. Rua Vise. de Pirajá, 22

(287-3579 e 287-0302). Consumação
de 2a. a 5a. e dom., a Cr* 50,00 e

6a., sáb. e véspera de feriado a Cr*

80,00.

HELENA DE LIMA — Show de 5a. a

sábado, a partir das 22h30m, com

a cantora acompanhada de seu con-

junto. De 3a. a dom. a partir das

21 h, música para dançar com o con-

junto Renovasom. Tüucana, Rua Mar-

quês de Valença, 71 (228-8870). Cou-

vert de CrS 25,00.

ASTOR PIAZZOLLA E SEU NOVO SOM:
MAIS AGRESSIVO E INTERNACIONAL

¦fl BBb ™B^» * ^^^Êkm\W BBi

A grande atração deste fim de

semana i o retorno de Astor Piazzolla
aos palcos cariocas, mais precisamente
à Sala Cecília Meireles para «ris es-

petáculos — hoje, amanhã • segunda-
feira. Como novidade, ele «rax um
conjunto mais eletrificado, que dis-

pensa a tradicional formação de violi-
nos, ¦ um concerto apenas instrumen-
lal. Sua apresentação em São Paulo
no início da semana, no frio •' dis-
tanto Palácio de Convenções do
Anhembi, com o mesmo show que
o público do Rio irá assistir, é aqui
comentada por Alberto Beuttenmuller

Como de costume, Piaz-
zólla faz um show digno e
correto, reafirmando a quali-
dade de sua música e o seu
virtuosismo de intérprete. Des-
ta vez, porém, ele traz novos
arranjos' para suas composi-
ções que pretendem ser uma
síntese da música latina fei-
ta na América Espanhola,
dentro das alternativas de
vanguarda, inclusive da erudi-
ta. Piazzolla utiliza muito mú-
sica aleatória, dodecafônica

para estabelecer uma musica-
lidaãe mais próxima do eru-
dito do que do popular.

O conjunto atual de Piaz-
zolla é dos mais sofisticados,
a começar pela aparelhagem
eletrônica. A triangulação mu-
sical mais freqüente em seus
novos arranjos exige sempre
a presença de seu filho Da-
niel, exímio artista do sinteti-
zador e de Satchi Ferreira,
harmonizados com o já co-
nhecião banâôneon de Piaz-
zolla. Os demais músicos
participam como suporte e
acompanhamento da criati-
viãade exuberante da princi-
pai vedeta do concerto: Astor
Piazzolla.

Nesta série de apresenta-
ções no Brasil, Piazzolla inicia
a sua programação com temas
livres sobre tangos tradicio-
nais, muitas vezes se aproxi-
mando do jazz, mas não um
jazz negro, com conotações
norte-americanas, e sim um
tipo'híbrido, um jazz latino-

americano com acentuação
portenha. Desde o início sen-
te-se a presença constante
das conquistas musicais eru-
ditas dos últimos 30 anos,
misturadas.às pesquisas feitas
eletronicamente na música
popular desde os Beatles até
os conjuntos atuais. Há mo-
mentos grandiosos, escolhidos
áe maneira crescente por Pi-
azzolla, como quando toca La
Soledad, Amor Y Elevacion, a
Suite Troiliana (em hoména-
gem a Aníbal Troilo, famoso
tanguista e mestre de Piazzol-
Ia), Hora Zero em novo ar-
ranjo, mais erudito, no qual a
participação da flauta, bahdô-
neon e sintetizador conseguem
acordes dos mais harmônicos.
Além de Adios Nonino, peça
em que Piazzolla quebra o li-
rismo da melodia e cujo tema
possui acordes agressivos e so-
Ienes como contraponto. A
voz humana é a grande au-r
sente deste concerto de Piaz-
zolla.
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Artes Plásticas

A PRÓXIMA SEMANA

DE NOVO, O INTERESSE

(UM CANTO DE CISNE?)
Quando já não se espera-

va ver revigorado O panara-
ma carioca em 1976, sobretu-
do com d aproximação do fim
do ano, esta semana reabre
perspectivas de interesse, in-
clusive por concentrar-se em
manifestações bem atuais de
arte brasileira, dentro de di-
ferentes tendências. Dois
eventos logo ressaltam. Pri-
meiro, a individual de Vilma
Pasqualini (Galeria Ipanema,
terça-feira), artista de raro
aparecimento em público,
mas que recebeu o prêmio de
viagem ao estrangeiro no ÚU
timo Salão Nacional de Arte
Moderna com uma pintura
sempre adida à figura numa-
na, especialmente a mulher,
e à ironia no seu tratamen-
to. Em segundo lugar, o lan-
comento do livro-objeto de
Frans Krajcberg (Petite Ga-
lerie, quarta-feira), prepara-
do pelas Edições Alumbra-
mento, com uma escultura
em madeira como caixa e
duas gravuras a partir de
formas vegetais, no interior.

Entre os de gerações mais
novas, seis mineiros fazem o
registro de Minas na Galeria
Graffiti (terça-feira): Madu,

Fernando Velloso, Paulo ta-
enãer, Noêmia Motta, Marcos
Carneiro de Mendonça e
Sanzio de Souza. Na Cultura
Inglesa (terça-feira), Rober-
to Franco, desenhista . que
expôs há pouco no Museu Na-
cional de Belas-Artes, apre-
senta suas novas "narrações

gráficas". Com pinturas en-
tre o realismo fotogrjáfico e o
fantástico, Célida estréia no
Centro de Pesquisa de Arte
(quinta-feira), enquanto a
paulista Glória Niasi passa a
expor na Galeria Bahiart
(quarta-feira). E uma jovem
naif argentina, Gato Frias,
traz para a Galeria Bonino
(quarta-feira) uma pintura
de extrema minúcia, quase
miniaturesca. A brasileira
Marianna Brandão, de gera-
ção anterior, completa a té-
rie de inaugurações (Everest
Rio Hotel, sexta-feira) wm
uma pintura também ligada
ao ingenuísmo. Uma suges-
tão extra, certamente de in-
teresse, é a palestra do tape-
ceiro Jacques Douchez (MAM,
quinta-feira) sobre a atua-
lidade da tapeçaria no mun-
do e no Brasil. ¦

R.P.

Música
RECITAL — Apresentação do acordeo-

nista Antehógene* Silva, dos cantores

Luzia de Paola, Jonaa Travassos,, To-,

nucc» Panfüi e Giacomo Gleohi e.do

flautista Eugênio Martins. Acompanha-

mentos: maestro Mário Mathiesen •

Ingvor Hjlmstrom. Hoje, »s 20h30m.

na Associação, Atlética »aneo elo Ira-

sil, Av. Borges de Medeiros, 829, Le-

blon.

FRANS
KRAJCBERG

/ Livroarte
/ 1976

ORQUESTRA SINFÔNICA NACIONAL

— Concerto sob a regência do mães-

tro Vicente Fittipaldi. Programa em

homenagem ao centenário de nasci-

mento do compositor Manuel de Falia,

apresentando as seguintes peças: A

Vida Breve1?- Dança Espanhola, Noi-

tes nos Jardins de Espanha, para Pia-

no e Orquestra (solista: José Carlos

Cocarelli), Psychí, Poema para Canto

e Pequena Orquestra (solista: Olga

Maria Schroeter), El Amor Brujo e El

Sombrero de Três Picos. Amanhã, às

21 h, na Sala Cecília Meireles. Entrada

franca.

WILMA
PASQUALINI |

/ pintura / ~
1976
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MANUEL DE FALLA

CENTENÁRIO DE
NASCIMENTO-
E 30 ANOS
DE MORTE,
AMANHÃ
NA
SALA

^^ «TV
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O centenário de nascimento àe Manuel de Fal-

mmWÊmÈSÊm
de 1946. uninao «f "™"? 

sinfônica Nacional da

mÊÊÊÈÉiÊmmW&Êmmmmmmm
frSoemconcertos. Olga Maria será solista tam-
bém de uma obra raramente ouvida de Manuel de

lafla-TpoLa sinfônico Psyché, para canto e

PeQUêZ 
lloveT-e excelente José Carlos CocareUi

Jardins de Espanha, para piano e orquestra — sem
a^umadas obras-primas da músicadesU-se-
culo onde se registra/o encontro precioso entre o
Refinamento e a sensibilidade do ^X™a forca telúrica dos. cantares de Espanna.ü ÍODuas 

suites sinfônicas de grande penetração
popular e extrema riqueza de coloridos orquestrais
ambas procedentes de obras WeogWfJcm&or^m
vez marcantes e definitivas como os bailados El
Amor Bruio e El Sombrero de Três Picos, comple-
timo excelente programa da OSN. O regente será
Vicente Fittipaldi, veterano mestre, gaúcho da ba-
tuta, a cujo dinamismo se deve a fundação da or-
questra Sinfônica de Pernambuco, que dirigiu du-
rante longo e proveitoso período de tempo. Do bai-
lado El Amor Brujo, Fittipaldi dirige a Dança do
Terror, o Romance do Pescador e o Dança Ritual
do Fogo; e tio Chapéu de Três Bicos, a Dança dos
Vizinhos, a Dança do Moleiro e a Dança Final, com
seu contagiante ritmo de farruca andaluza.

•——"t' ÜPINO KRIEGEK

A PRÓXIMA
SEMANA
CONCURSO
INTERNACIONAL
DE VIOLONCELO
E DUPLO
ESPETÁCULO
DE ÓPERA

O inicio do Concurso Inter-
nacional de Violoncelo, pro-
movido pelo Museu Villa-Lo-
bos como parte do Festival
Viüa-Lobos 1976, e a recita
de estréia das óperas II Cam-
panello, de Donizetti, e Um
Homem Só, de Camargo
Guarnieri, no Teatro João
Caetano, são os acontecimen-
tos marcantes da próxima se-
mana.

Homenagem não so ao vio-
loncelista e autor de nume-
rosa obra para o seu instru-
mento, que foi o próprio Vü-
Ia mas também ao centena-
rio de nascimento de Pablo
Casais, amigo e admirador
do mestre brasileiro, o Con-
curso Internacional de Vio-
loncelo reunirá mais de uma
dezena de jovens violoncelis-
tas de vários países, tendo o
brasüeiro Antônio Jerônimo
de Menezes Filho entre os
candidatos mais credencia-
dos. No júri, figuram nomes
ilustres como os de Adolfo
Odnoposoff, Aldo Parisot,
Antônio Janigro, Calixto Co-
razza, Eugen Ranewsky,
Jean-Jacques Pagnot, Mario
Camerini, Peter Dauelsberg,
Reine Flachot e Van den
Berg. Depois de uma reunião
preliminar no dia 16, às 16h,
no Museu Villa-Lobos, e de
missa em memória de Villa-
Lobos pelo transcurso do 17."
aniversário de sua morte, dia
17, às 9h30m, na Candelária,
terão inicio as provas eliml-
natórias, dias 17, 18, 19 e 20,
às 17h, no auditório da Asso-
ciação Brasileira de Impren-
sa. Sábado, dia 20, às 21h. Ro-
berto Ricardo Duarte — se-
gunào prêmio do Concurso
Internacional de Regência
promovido pelo MVL no ano
passado — dirige a Orquestra
Sinfônica Brasileira na exe-
cução dos poemas sinfônicos
Madona e Alvorada na Fio-
resta Tropical, e da Sinfonia
n.° 6, composta sobre a linha
das montanhas do Rio. O
Concurso prosseguirá na se-
mana seguinte, até o dia 27,
quando serão entregues os
prêmios no Palácio da Cul-
tura.

Com cenários e figurinos de
Marcos Flaksman e direção
cênica de Antônio Pedro, so-
bem à cena no próximo sã-
bado, em primeira de três ré-
citas, no Teatro João Caeta-
no, as óperas em um ato II
Campanello, música e libreto
de Doniçetti, e TJm Homem
Só, música de Camargo Guar-
nieri e libreto de Gianfran-
cesco Guarnieri. Dois elencos
de cantores experimentados
credenciam esse duplo espe-
táculo: no Campanello atuam
Paulo Fortes, Zuinglio Faus-
tini, Diva Pierante (que será
substituída por Liege Tozzl
na terceira recita), Yeda Ag-
nes e Giacomo Glechi, com a
Orquestra do Teatro sob a re-
gência de Nelson Nilo Hack.
E no Homem Só, Fernando
Teixeira lidera o elenco inte-
grado por Maria Helena Bu-
zelin, Victor Prochet, Erley

José, VaWr de Paula, New-
ton Ferrugini. Luigi Santoro
e Murilo Porto, com o coro e
regência de John Neschling1

U.K.
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Artes Plásticas
TRÊS MOSTRAS SE ENCERRAM ESTE FIM DE SEMANA. -

A DE REYNALDO FONSECA, CONSIDERADA UMA DAS MAIS IMPORTANTES
DO ANO TERMINA AMANHÃ NA GALERIA IPANEMA, ENQUANTO
AS EXPOSIÇÕES DE PAUL DUFF

<NO IATE CLUBE) E DE SILVINHA (NO HOTEL EVEREST) FECHAM,
RESPECTIVAMENTE, AMANHÃ E HOJE.. -

ESSILA BURELLO PARAÍSO — Projeto
Obra Aberta — Obra de Arte. Escola
de Artes Visuais, Parquo Lage, Rua-
Jardim Botânico, 414. De 2a. a 6a.,
das 8h às 22h e sáb e dom., das lóh
as 22h. Até dia 22:

COLETIVA — Obras de Portlnarf, João
Câmara, Jenner. Augusto, Gerchman,
Farnese e José Maria. Galeria Domus,
Rua Joana Angélica, 184. De 2a. a 6a.,
das 14h às 22h e sáb, das 16h as
21 h. Até dia 30.

COLETIVA — Com obras de Vânia
Reis e Silva, Elsa O. S., Rinaldl C,
Celeste Bravo e lida dos Passos. Ga-
teria Santa Teresa, 23a. Região Admi-
nistrativa, Lgo dos Guimarães. De 2a.
a sáb, das 13h às 18h. Até dia 27.

PERCY DEANE - Pinturas. Galeria
Spac. Rua Nascimento Silva, 244. De
2a. a 6a., das 9h às 17h e sáb., das
9h às 12h. Até o dia 10 de dezem-
bro.

ELY BRAGA — Pinturas. Galeria Nou-
velle Dezon, Rua Siqueira Campos,
143. De 2a. a sáb., das lOh às 22h.
Até dia 3 de dezembro.

IAN BERRY — Fotografias da série
Whitechapal. Museu Nacional de Be-
las-Artes, Av. Rio Branco, 199. De
3a. a 6a., das 12h30m às 18h30m e
sáb. e dom., das 15h às 18h.

MELLO MENEZES - Pinturas. Galeria
Aliança Francesa da Tijuca, Rua An-
drade Neves, 315. De 2a. a sáb., das
14h às 21h. Até dia 28. .

BIBIANA CALDERON — Pinturas Gale-
ria Irlandini, Rua Teixeira de Melo,
31. De 2a. a 6a., das 14 às 23h •
sáb., das 14h às 19h. Até segunda-
feira .

ACERVO — Obras de Manoel Santla-
go, Sigaud e outros. Galeria Monet,
Rua Cinco de Julho, 344, loja 105
Icaraí, Niterói. De 3a. a 6a. das 15h

às 22h e sáb. e dom., das 18h às
v_2h.

ACERVO — Obras de Do Carmo For-
tes, Diana Napolitano, Jair Mendes,
Paulo Saavedra, Rubens Gerchman,
Guima e Victorina Sagboni. Galeria
Studius, Rua das Laranjeiras, 498. De
2a. a sáb., das 16h às 21h. Até dia
20.

OJANIRA — Retrospectiva com cerca
de 200 obras, entre pinturas, 

'desenho

e gravura. Museu Nacional de Belas-
Artes. Avenida Rio Branco, 199. De
3a. a 6a., das 12h30m às 18h30m e
sáb. e dom., das 15h às 18h.

ESCULTURAS PRÉ-COLOMBIANAS —
Mostra de 120 peças. Galeria César
Ache. Rua Vise de Pirajá, 281/308.
De 2a. a 6a., das 14h30m às 22h,
sáb. das lOh às 14h e das lóh às
20h e dom. das lóh às 20h. Até dia
30.

OURO PRETO 3609 — Políptico de
Carlos Scliar. Museu de Arte Moder-
na, Av. Beira-Mar. Av. Beira-Mar. 3a.
e 4a., das 12h às 19h, 5a., das 12h
às 22h, 6a. e sáb., das 12h às 19h e
dom., das 14h às 19h. Até o dia 30.

MAREIE HORI — Gravuras. Galeria
Quadrante. Rua Gen. Venancio Flores,
125. De 2a. a sáb., das 14h às 22h.
Até o dia 20. '
AMALFI — Pinturas. Galeria Varanda,
Rua Xavier da Silveira, 59. De 2a. a
sáb., das 9h às 19h. Até dia 20.
CARRANCAS DO S. FRANCISCO —
Mostra de 12 das mais representativas
esculturas de Francisco Guarani, per-
tencentes ao colecionador Paulo José
Pardal. Museu de Artes • Tradição
Populares, Rua Presidente Pedreira,
78. Palácio do Ingá, Niterói. De 3a.
a dom., das llh às 17h. Até dia 5
de dezembro.

PAUL DUFF — Pinturas, late Clube do
Rio de Janeiro, Av. Pasteur, s/n°. Dia-
riamente, das 15h às 20h. Até amanhã

LISCA AYDE — Pinturas. BIu Bay Arte,
Rua Prudente de Morais, 1 286. De
2a. a 6a., dás 9h às 21 h e sáb., das
9h às 13h e das lóh às 21h. Até
dia 20.

ROBERTO DE ALMEIDA - Pinturas
Samarte, Av. Copacabana, 500. De 2a.
a 6a., das lOh às 22h e sáb., d_e
lOh às 19h. Até dia 30.
MIRIAN DANOWSKI - Trabalhos com
xerox. Escola de Artes Visuais, Parque
Lage, Rua Jardim Botânico, 414. De
2a. a 6a., das 8h às 22h e sáb. •
dom., das lóh às 22h. Até dia 20.
SILVAHA — Tapeçarias. Caminho da
Arte, Hotel Everest, Rua Prudente de
Morais, 1 117. Diariamente, das lOh
às 22h.

ACERVO DO MUSEU DE ARTE MO-
DERNA — Mostra de 100 peças entre
pinturas e escuturas de artistas brasi-
leiros e. estrangeiros. Av. Beira-Mar.
3a., 4a., 6a. e sáb. das 12h às 19h,
5a., das 12h às 22h, dom., das 14h
às 19h. Até dia 5 de dezembro. Com-,
plementando a exposição, todas as
óas.-feiras, às i7h, exibição de do-
cumentário sobre os expositores.
REYNALDO FONSECA — Desenhos. Ga-
leria de 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 21 h. Até domingo.'

PANORAMA DO QUADRINHO BRA-
SILEIRO-7. — Mostra de 200 origi-
nais de 50 artistas. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar. 3a., 4a., 6a.
e sáb. das 12h às 19h. 5a., das 12h
às 22h. Dom. das 14h às 19h. Até
dia 21.
CARMEM MIRANDA — Mostra de
1596. peças de uso pessoal e tro-
féus da artista. Museu Carmem Mi-
randa. Parque do Flamengo, em
frente à Av. Rui Barbosa, 560. De
3a. a dom. ,das llh às 17h.

O PASSADO EM
IMAGENS
FOTOGRÁFICAS

I

As tradicionais casas ãe
tijolos de âois andares, os
verdes gramados que fizeram
tradição, os parques bem tra-
tados, os mercados ãe frutas,
animais e roupas, todo um
conjunto que marcou época
está se acabando. A Inglater-
ra modernisa-se e o bairro ãe
Whitechapel, mais ainda, do
que a ex-aristocrática vizi-
nhança de Mayfair e Belgra-
via, perde cada vez mais rã-
pido a sua personalidade. An-
tes que os espigões londrinos
ocupem toda a sua área, a
Galeria de Arte Whitechapel
— o centro cultural fundado
por um padre há 70 anos —
encomendou ao fotógrafo
Ian Berry uma coleção ãe fo-tos que ainda mostrasse o que
é o lugar. Esta é a exposição
que o Museu ãe Belas-Artes
está mostrando desde quarta-
feira.

Há algum tempo o Museu
de Belas-Artes vem realizan-
do um intercâmbio cultural
com diversos países. Com o

Conselho Britânico, já apre-
sentou este ano, De Hogarth
e Hockney, onde a carreira
de um libertino pode ser com-
parada através de dois tempos
diferentes. Além da Inglater-
ra, a Alemanha, Itália, Bél-
gica, Espanha, Bulgária, Ro-
mênia, Japão, Estados Unidos
e Finlândia já tiveram opor-
tunidade de trazer até nós
grandes artistas.

Ian Berry viu seu -nome
ocupar manchetes quando,
como funcionário do jornal
africano Drum, publicou dra-
máticas fotos do Massacre ãe
Shapeville. E' principalmente
o ser humano que fascina es-
te inglês que não se preocupa
com mensagens políticas,
apesar ãe elas aflorarem qua-se que à superfície de seu tra-
balho. Nas aglomeradas ruas
de Whitechapel, em suas lo-
jas, mercados e nlght-clubs
ele captou principalmente as
expressões, a solidão, o dia-
a-âia. Penetrou pelas várias
instituições ãe caridade que

procuram esconder velhos,
pobres e abandonados, tra-
zenão até nós toão o arama
ãe suas vidas solitárias. Na-
da pode ser tão terno quanto
as duas velhinhas ãe cabelos
brancos que áançam ao som
ãe um piano tocado por ou-
tra igualmente anciã. Ou o
rosto do Dpberman que pare-
ce adivinhar que será vendi-
ão ãentro ãe poucos instan-
tes no mercaão ãe animais e
se apoia de maneira insegu-
ra sobre o peito ãe seu âono.
Ou mesmo o senhor que, sen-
tado no banco ãe um parque,
é obrigado a levar o livro que
está lendo até quase aos
olhos.

Bairro que se notabilizou
pelos judeus residentes, Whi-
techapel hoje, apesar de ain-
da guardar muitos nomes is-
raelitas nas fachadas ãe suas
lojas; não é mais o reáuto áa
colônia.

Ao contrário ãa maioria
ãos fotógrafos contempora-
neos, Ian Berry não enfatiza
suas imagens. Simplesmente
observa e registra, anotando
estranhos caracteres. Ultra-
passando o ponto-de-vista ar-
tistico, as 180 fotografias em
branco e preto mostram toda
uma importância sócio-histó-
rica. Infiltranão-se no meio
ãa multidão, nota-se que o
personagem de Ian não per-cebe a sua presença.
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Picasso e o acervo do MAM

GRANDES
EXPOSIÇÕES,
PEQUENOS DEFEITOS

Volto a referir-me a duas das exposições atuai-
mente mais visitáveis no Rio: a retrospectiva de.
Djanira, no Museu Nacional ãe Belas-Artes, e a
amostragem ão acervo nacional e internacional do
MAM. Noutras .ocasiões, já mencionei a alta dose ãe
seus acertos, é oportuno, por exemplo, que se possa
dispor de um levantamento como o que se fez da

. obra ãe Djanira, ãesãe 1940, exatamente porque
nos obriga a refletir sobre .este raro fenômeno 'ãe
um artista brasileiro ãeãicaão ãe corpo e alma ao
Brasil, à visita, visão, documentação e transfigura-
ção ãe sua terra. É gratificante, também, perceber
a riqueza de patrimônio cultural e financeiro queagora se revela tão evidente na reunião de obras
proporcionada pelo MAM, mesmo que as lacunas
para um panorama eficaz ãa arte contemporânea
no mundo e no Brasil ainda sejam ali clamorosas.
O fato é que tanta o MNBA quanto o MAM se es-
meraram nessas apresentações. Mas há um pequenodefeito a reclamar ãe caãa uma delas — e digo pe-
queno para não espezinhar a importância ão es-
forço feito, embora saiba que de museus se deve es-
perar o máximo no âmbito do cerco diãático.

Para o caso áa retrospectiva ãe Djanira, o se-
não ãiz respeito à opção ãe montagem. Percorreu-
ão-se do princípio ao fim o conjunto de 180 óleos,
desenhos, guaçhes e gravuras, sente-se um certo
desconforto, uma" certa confusão no entrelaçamento
ão material disponível. Já não reclamo que faltemaior apelo visual e clímax à mostra. Ela é simul-
taneamente cronológica e temática no seu áesão-
bramento — o que me parece, em principio, a me-
lhor alternativa ãe montagem para esses casos. Mas
ocorre que na ãistribuição ãa seqüência ãe quadrosnão se soube bem como evidenciar a polaridade
fundamental ãe que se compõe o moão específico
da linguagem ãe Djanira: ãe um lado, o ãe ão-
cumentaãora áa cena brasileira, seus tipos, afaze-
res e paisagens; ão outro, o ãe criaãora ãe uma
Obra autônoma, essencialmente espontânea, lírica,
liberada ãa obediência a qualquer modismo formal,
e onde a constante ão paralelismo com a pintura
ãe Henri Rousseau chega a ser uma surpresa e um
dado novo para análise. Sua retrospectiva atual,
enfim, encobre — ou pelo menos não desvenda por
inteiro — as fontes, mecanismos e conseqüências
dessa polaridade.

Já quanto à mostra do acervo ão MAM, o pro-
blema é ão contraste entre o interesse e o valor
ãas peças exibidas e a falta absoluta de maior in-
formação factual e critica sobre caãa um dos ar-
tistas, movimentos e obras ali incluídos. Ao menos
até o momento em que a visitei, tudo o que havia
para cada obra era uma legenda sumária com áa-
ãos técnicos. Fica-se com um sentimento ãe frus-
tração ver trabalhos ãe primeira grandeza — como
os de Picasso, Brancusi, Bill, Miro, Klee, Dali, Al-
bers, Nicholson, Pollock, Rothko, Tamayo, Voráem-
berge-Giláewarth, Carrà, Magritte, Moranãi e Kup-
ka, para citar apenas uns poucos entre os estran-
geiros — e descobrir que nenhuma medida foi to-
mada pelo Museu para que o público conhecesse e
aproveitasse melhor as tendências por eles repre-
sentadas. Comportar-se como uma galeria é o pior
que se pode esperar ãe um museu, mesmo'quando
mostra coisas que as galerias geralmente não con-
seguem apresentar. .... -

. ROBERTO PONTUAI.
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Televisão

UM
HUMORISTA
TALVEZ QUEBRE
A ROTtNA
DÓ FIM ^
DE SEMANA.

Como de hábito, uma. se-
mana quase., rotineira na
televisão. Porque è difícil
apontar como .novidade,
por exemplo, a exumação
do desenho animado Flin-
tstones, ao meto dtó de do-
mingo na Globo, em subs-
tituição ao execrável seria-
do, também em reprise,
Planeta dos Macacos que a
estação exibia anterior-
mente. Mesmo as crianças
pequenas já devem ter as-
sistido a estes desenhos
muitas vezes. Para fugir do
Fantástico, Rede Globo, às
oito da noite do mesmo dia,
que vai colocar no ar. as
palavras de São Francisco

de Assis na boca do ator
Cláudio Cavalcanti, não ha
muita opção. Para não dize-
rem que temos preconceitos,
pode-se dar uma olhada na'
estréia do programa Estre-
Ia Azul Futebol Clube, as
oito da noite na Rede Tu-
pi. É a primeira criação,
assinada por Arnaud Ro-
ârigues, ex-parceirp de
Chico Anísio. Depois de
desentendimento com o
companheiro, Arnaud an-
dou tentando trabalhar
com Sílvio Santos em seu
novo canal com o conse-
quente e previsível fracas-
so. Agora, pretende na Re-
de Tupi restabelecer seu
prestígio de última revela-
ção de humor no Brasil,
apesar de já ter mais de
10 anos de carreira. O pfo-
blema é a penúria de re-
cursos e de imaginação da
estação e o mau tratamen-
to que seu diretores ãispen-
sam aos artistas. Nesta no-
va produção estarão pre-
sentes Ronald Golias, Cos-
tinha e Consuelo Leandro,
trio que anda, infelizmen-
te, apenas se repetindo.

MARIA HELENA UOTBA

ietivo do título brasileiro * de uma

invencionice aberrant».

SARTANA, O MATADOR
.TV Tupi — 22h 1

A PRÓXIMA SEMANA

(Sono Sarlaita II Vostro Becchino).

Produção italiana de 1969, dirigida

por Guiliano Carmineo, sob o pseu-
dônimo de Anthony Ascort. No elerv-

co: Gianni Garko, Frank Wolff, Ettore

Manni, Sal Borgese, Klaus Kinski, Gor-

doh Mitchell, Renato Baldini, José Ma-

ria Torres, Rico Boido, Franco Pesce.

Colorido.

Sartana, am doa personagens
mais Freqüentes da aafra italiana doa

westerns - • «a maioria daa vaioa

encarnado por Garko - tanta aqol

provar qu» não foi • responsável pot
um roubo qiw outro cometa» paa-
aando por ela." A mediocridade pareço
ter a tônica, a considerar aquelea que

assistiram ao filmo quando tramitou

pelos cinemaa cariocas.

HÁ MUITO QUE VER.
NEM TUDO È
DE BOA QUALIDADE.

OS FILMES DE AMANHÃ

A CANÇÃO DE BERNADETTE
TV Globo — 24h

A Canção de Bernadette, em tom

de melodrama caprichado, marcando

a estréia estelar de Jennifer Jonea -

que ganhou um Oscar ao debutar -

¦ a única indicação entre os carteies

anunciados.

SOLDADO AIMADO
TV Globo - 22h

(Soul Soldier). Produção americana de

1970, realizada diretamente para a

TV por John Cardos. No elenco: Ra-

fer Johnson, Lincoln Kilpatrick, Robert

Do Qui, Isaac FieWs, Otis Taylor, César

Romero, Janee Michelle, Isabel San-

ford. Colorido.

1871, num,forte da fronteira

americano-mexicana: o quotidiano de

ura regimento de negros, alguns ex-

escravos, sob o comando do um co-

ronel (Romero), Johnson o o homem

que intervém quando um sargento

(Kilpatrick sedui a mulher (Michele)

de um soldado (Do OVO, despertando

neste desejos de vingança. Tele-wes-

tern antigo, mas inédito, m»""ra™

pelos comentaristas americanos. O ad-

(The Song of Bernadette). Produção

americana de 1943, dirigida por Hen-

ry King. No elenco-. Jennifer Jones.

William Eythe, Charles Bickford, Vin-

cer» Price, Lee J. Cobb, Anne Revere.

Gladys Cooper. Preto • branco.

A vida de Bernadette Soubirous,

camponesa da França nos meados do

século XIX, canonixada como santa

pela Igreja Católica por testemunhai

aparições da Virgem Maria e prodlgali-
zar milagres, tudo de acordo com a

visão do escritor Fran» Werffel em

uu romance dos anos 40 que so tor-

nou best- seller. O mundo ingênuo

dos bons sentimentos sempre conste

tuiu a base ideal para os trabalhos

do eficiente artesão King, qu» ness»

campo se mostrava mestre.

B.FJW.

Fugindo ao habitual, a pro-
gramação desta semana o/e-
rece seis espetáculos inéditos
na TV carioca. Infelizmente
nenhum deles admite mais
do que uma indicação reser-
vada aos benevolentes. Dois
são oriundos da tela grande:
O Segundo Rosto/Seconds
sábado na Globo), de John
Frankenheimér, com Rock
Hudson, drama supervalori-
zado na época do Unçamen-
to por parte da critica, e
Talento para Amar/A Talent
for Loving (domingo na Tu-
pi), westem humorístico de
Richard Quine, com Richard
Widmark, que nunca circulou
pelos cinemas cariocas. Os
restantes foram feitos para
a TV: o policial Playback, da
série Columbo (segunda na
Tupi), o drama de suspense
Tempestade/The Hurricane
(sexta na Globo), a aventura
exótica A Máscara de- Sheba
r-sábado na Globo)' e A Árvo-
re do Céu (domingo na Globo)
televersão de Laços Humanos/
A Tree Grows in Brooklhi;

Os retornos também, não
oferecem nenhum espetáculo
excepcional. Entretanto, sw-
gerem recomendação princt-
palmente São Paulo S/A
(quarta na Globo) que narra
os conflitos de um rapaz du-
rante a crise . decorrente do
boom automobilístico na Ca-
pitai paulista, na virada dos
anos 60; Sob o Signo de Ca-

pricórnio (sexta na Globo)
que Hitchcock realizou em
1950 com Ingriã Bergman e
Joseph Cotten, ambientado
na Austrália do século passa-
do; A Marca do Zorro rseiía
na Globo) versão Fox de
1941, com Tyrone Power sob
as ordens de Rouben Mamou-
lian, um clássico do filme de
aventuras; Força Bruta/Bru-
te Force (domingo na Globo),
drama envelhecido de Jules
Dassin, que causou sucesso
na estréia há quase 30. anos;
Terra Cruel/La Diga Sul Pa-
cífico (terça na Globo) que
René Clement retirou de um
romance de Marguerite Du-
ras em produção de Dino de
Laurentiis; finalmente, Torre
de Babel/International House
(terça na Globo) com o ini-
mitável W. C. Fields num ho-
tel oriental às voltas com o
inventor de um aparelho pre-
cursor da televisão.

Indicações conclusivas para
a aventura Bandido (sábado
na Tupi) com Robert Mitchum
— incluído aqui pela falta das
cores, que prejudica o espe-
táculo — o telecriminal A
Prová/Norliss Tapes (segunda
na Globo), o melodrama de
gangsters Anjos de Cara Su-
ia (segunda na Tupi) e o cri-
minai de época. Conspiração
(quinta na Globo), de Antho-
ny Mann.

B. F. M.

PROGRAMAÇÃO
CANAL I

Uh _ Palavras da Vida. Com D. Eu-

gênio Sales. Colorido.

12h20m - João da Silva. Novela *-

dática. Preto e branco.

13h30m - Futebol - VT do iogo

Atlético (MG) x Náutico. Colorido.

15h _ TV-E — Pesquisa. Hoje: Auto-

mobilismo. (3a. parte).
16h — Dossiê. A pesquisa de grandes

temas. Colorido.
17h - Água Viva - Musical.

lBh — Cinemateca. Seleção de lon-

gas e curta-metragens, com entre-

vistas e depoimentos dos realiza-

dores. Apresentação de Camila

Amado. Hoje: Caca Diegyes mos-

tra trechos de seus filmes Joana,

a Francesa, Xica da Silva e A Gren-

de Cidade. Participação de Zezé

Mota, Nelson Pereira dos Santos,

João Fétido dos Santos e José Me-

deíros entre outros. Colorido.

20h — Os Mágicos. Reportagens com

personalidades da vida artística.

21 h - Futebol TotaL Mesa-redonda

com a participação de José Inácio

Werneck, Luis Orlando, Sérgio No-

ronha, Achiles Chirol e Geraldo

Borges. Colorido.
22h — VT do jogo Fluminense x

Vasco e continuação da mesa-redon-

da. Colorido.

Montanha Ameaçada (Ia. parte).

Colorido.
16h30m - Moarir TV. Os grandes

sucessos das novelas. Apresentação

de Moacir Franco. Colorido.

18h - Globo de Ouro. Hit-Parado

musical. Colorido.
19b 8 ou 800 — Programa de per-

guntas e respostas. Apresentação

de Paulo Gracindo. Colorido.

20h — Fantástico. Programa de va-

riedades. Colorido.
22h — Premiere 76 — Filme: Soldado

Almado. Colorido.
24h — Festival de Sucessos. Filme:

A Canção de Bernadette. Preto e

branco.

20h — A Vida na Corda Bamba —

Seriado com Mike Connors. Episó-

dio: A'Denúncia. Quatro seções.

22h - Futebol — VT do jogo Flumi-

minense x Vasco. Narração de José

Resende e comentários de Hamll-

ton Bastos,

CANAL 13 H

CANAL 6 m

CANAL 4

8h30m - Santa Missa em Sou lar.

10h - Concertos para a Juventude.

Uh - Seooby Doo. Desenho. Colo-

rido. t '

12h — ,Os Flinstones. Colorido.

13h - Domingo Gente. Entrevistas e

reportagens. Colorido.
14h — Esporte Espetacular. Colorido.

lShSOm — Oisneylandia 76. Filme: A

8h30m — A Voz do Pastor. Com D

Eugênio Salles.
8h45m — TVE — Circuito Nacional

10nv— Portugal sem Passaporte. Co-

lorido.
Uh — Extensão. Apresentaçko de

Álvaro Valle e Américo Camargo.

Colorido.
llhttm — Programa Silvio Santos.

Variedades. Colorido.
20h — Domingo Alegro. Programa

humorístico com Costinha, Golias e

Consuelo Leandro. Colorido.

21h40m — Jornal de Domingo. No-

ticiário. Colorido.
22h — Cinerama 76. Filme: Sartana,

• Matador. Colorido.
24h - Futebol - VT do jogo Flumi-

nense x Vasco - Narração de Car-

los Lima. Comentários de Milton

Colen e reportagens de Ivan Men-

des. Colorido.

CANAL 11 3
llh30m - Programa Silvio Santos

(em cadeia com o Canal 6). Colo-

rido.

12h55m - Universo em Desencanto.

Apresentação de João Roberto Kel-

ly. Colorido.
13h _ A Bronca da Torcida. De-

bates com os chefes das torcidas.

Apresentação de Eldio Macedo.

Colorido.
13h30m-- Matinê 13. Filmet Ia. »e«-

são. Colorido.
15h _ Domingo E' Dia do Folga. No-

ticiário esportivo. Colorido.

,5M0m - Matinês U. Filme. 2a. ses-

são. Colorido.

16hl0m - Domingo V Ka do Folga.

Noticiário esportivo. Colorido.

16h20m - One Rio. longa-Metragem.

17h20m - Domingo E' Dia de Folga.

Noticiário esportivo. Colorido.

17h30m - Discoteca Cocota. Musical

jovem com tapes internacionais.

Hoie: Peter Trampton, Beatles e

Jeff Green. Colorido..

18h - Show de Turismo. Apresenta-

ção de Paulo Monte. Colorido.

I9h — Cimarrón. Seriado com Stuart

Whitman. Colorido.

2ih - Fim de Noite. Longa-metra-

gem.
23h - Prorrogação. Programa espor-

tivo. Noticiário e debates sobre a

rodada do dia. Apresentação de

Eldio Macedo. Participação de Ma-

rio Viana, Oswaldo de Souza, Pa-

radela, Zoulo Rabelo e Denis Me-

nezes, entre outros. Colorido.

A ÚNICA ATRAÇÃO:
OS RESULTADOS ELEITORAIS

Na segunda-feira o melhor programa conti-

nua a ser -ainda O Planeta dos Homens «a Rede

Globo às segundas-feiras. Apesar de tudo,icon-

tra todos os ventos, ainda, sabe fazer rir. Após as

SS municipais que acontecerão latamente

seaunda-feira, todas as estações começarão a

apresZ£o seus resultados. O nosso'telejomalis-

Z tomais soube fazer disso um bom espetáculo,

ZsZ seus múltiplos recursos técnicos e finan-

ceTroTaRede Globo deverá, por obrigação realizar

uTbom trabalho. Pelo menos, todos ficaremos

Zntos a seu ^rnpenho.Al^dasn^asem
seus jornais costumeiros, a estação promete bole

M e^Zais diariamente às U, três, oito, nove e

meia e meia-noite. '
O Globo Repórter de terça-feira é'apenas uma

reprise O último Dia de Lampeão, produção da

bSI Fumes. Para o futebol, uma exceção no dia

wmelserá possível ^emhorário^bre.Ou,
tra vez a Globo promete, as not>e da noite deste

dia larZmUsãZ simultânea dos jogos FIuminene

e Náutico diretamente do Recife e Vasco da Gama

l Grêmio de Porto Alegre. Nos outros dias, conti-

nZZenas os tapes após os U 
ggg^ 

"

e infindáveis mesas-redondas, nos domingos, pela

Educativa e Rio também neste horário.

E nada mais. As programações andar.itaode-

r.TJma. Questão de Resposta. Será que alguém ain

. da se recorda do inicio?
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

No retorno de Willíe Boy está o
destaque m-Wor da programação, cujo
interesse omolemeittar se baseia nas
reprises H->- velhos O Pequeno César
(gangstc-'-~-l e Original do Pecado
(comer*;») Pira os que se divertem
com as c-ia"r -Nadas, a de hoje ê Rico
Ri a Toa. *

BICICLETA PARA DOIS
TV Globo — 21hl5m

RICO RI A TOA
TV Globo — 14h30m

Produção brasileira de 1957, dirigida
por Roberto Farias. No elenco: Zé
Trindade, Violeta Ferraz, Armando Ca-
margo, Silvinha Chiozzo, Apoio Cor-
reia, Evilázio Marcai, Evelyn Rios, Do-
mingos Terras, Osvaldo Louzada, La-
banca, Zezé Macedo. Preto e branco.

Trindade, motorista de táxi, ganha
na loteria e resolve alcançar o mun-
do da gente bem com sua família,
provocando as confusões habituais do
gênero. Embora bem menos ingênuo
do que as chanchadas tradicionais —
e talvez também por essa razão — a
narrativa destaca a superficialidade do
enfoque social no confronto do «os-
turnos, descuidando do andamento
da intriga e da oportunidade do lan-
çamento dos números musicais (defen-
didos por Dolores Duran e Jorge
Veiga, enrrc outros) em termos de
ritmo do espetáculo. Valo quase qua
exclusivamente pela participação da
admirável Violeta Ferraz e pelo fato
de ter registrado a estréia de Farias
na direção.

(In Tandem). Produção americana de
1974, realizada diretamente para a

• TV por Bernard Kowalski. No elen-
co: Claude Akins, Frank Converse, Ri-
chard Angarola, Sandra Blake, Janis
Hansen, Ann Coleman, Michael Cri-
shel, Chfls D'Anthony, Titos Vandis,
Paul Mantee Colorido.

Akins é um motorista de caminhão
que se'associa a Converse,, bacharel
em Direito rebelde: em dois carros
eles transportam laranjas de fazen-
deiro Angarola, que se recusou a
colaborar com as exigências de um
monopólio, por esta motivo os me-
toristas são perseguidos pelos demais
fazendeiros e obrigados a usar es-
trada am más condições. Muitas pari-
pácias escoradas em clichês surrados,
da acordo com os que já viram o
filme, piloto da série Movin'On. O
titulo em português é um equívoco
dos tradutores.

wood. No elenco: Eastwood, Jessica
Walter, Donna Mills, John Larch, Jack
Ging, Irene Hervey, James McEachin,
Clarice Taylor, Donald Seigel," The
Cannonball Adderly Quintet. Colorido.

Eastwood i um disc jockey da Ca-
lifórnia «sediado por uma admirado-
ra mentalmente desequilibrada (Wal*
•er) que põe em risco até mesmo a
vida sentimental dele (com Donna).
Criminal de rotina que registrou a
estréia do ex-ator de westerns Itália-
nos como diretor. O suspense i de-
senvolvido sem originalidade a a veia
fascistóide do autor-diretor — que
poderia ser veiculada espertamente na
posição de paciente ameaçado em que
se coloca o herói — não consegue sa
sobrepor à fórmula.

O PEQUENO CÉSAR
TV Tupi - 1h

WILLIE BOY
TV Tupi - 23h

Robert Blake em
Willie Boy (canal 6, 23h)

(Tell Them Willie Boy Is Here). Pro-
dução americana, originariamente em"
Panavision, de 1969, dirigida por
Abraham Polonsky, No elenco: Ro-
bert Redford, Robert Blake, Susan
Clark, Katharine Ross, Barry Sullivan,
Charles McGraw, Charles Aldman,
John Vernon, Shelley Novack, Ned
Romero, John Day. Colorido.

Na Califórnia de 1909 um índio
(Blake) retorna à reserva para encon-

-.Irar a namorada (Ross), em legítima
defesa mata o pai dela, que não
concorda com a união dos dois, e
foge com a moça, o xerife local (Red-
ford), que tem um caso amoroso com
a superintendente da reserva (Clark);
é incumbido da captura. Um dos me-
lhores westerns da safra mais- recen-
te, inclusive pela lucidez na inter-
relação dos problemas da sociedade
americana atual com aaueles admissí-
vais no gênero abordado. O apuro
que caracteriza a adaptação .valoriza
ainda mais o espetáculo na tela pe-
quena.

(Little Caesar). Produção americana de
1930, dirigida por Mervyn LeRoy. No
elenco: Edward G. Robinson, Douglas
Fairbanks Jr, .William Collier, Ralph In-
ce, Glenda Farrell, George E. Stone,
Thomas Jackson, Stanley Fields, Sid-
ney Blackmer, Landers Stevens. Preto
a branco.

Drama que narra a ascensão de
Caesar Enrico Bandello, conhecido co-
mo Rico (Robinson), inescrupuloso co*
merciante. A obra foi saudada fre-
neticamente por ocasião de seu lan-
çamento e transformou-se' num dás-
sico do filme de gangsters em sua
fase precursora (a definitiva começou
com Scarface, dois anos depois). Ti-
tulo nos cinemas: Alma -de Lodo.

) HA-TVti) -mm 'emitiu
'3T^ DGSttft áOS SÜHDÓI

Rachel de Queiroz, Lígia Fagundes Teles,OduvaXdo Viana Filho e Guimarães Rosa estãono elenco de autores do Teatro-2

ORIGINAL DO PECADO
TV Globo - 0h40m

PERVERSA PAIXÃO
TV Globo - 22h40m

(Play Misty for Me). Produção ameri-
cana de 1971, dirigida por Clint East-

(The More and the Merrier). Produção
americana de 1943, dirigida por Geor-
ge Stevens. No elenco: Jean Arthur,
Joel McCrea, Charles Coburn, Richard
Gaines, Bruce Bennett, Frank Sulfy.
Clyde Fillmore. Preto e branco.

Em Washington, durante.a II Guerra
Mundial, há crise de homens e mo-,
radia, Jean subloca seu apartamento
a McCrea a Coburn, que criam uma

.série de problemas para a moradora.
Divertida comédia dos bons tempos
de .Hollywood, dotada de um enredo
atraente — embora sem grandes pra»
tensões — e realizada com seguran-
ca na dosagem do humor e da mal*-
cia. O elenco comporta-se admirável-
mente, com destaque especial para
Coburn. O titule de lançamento no
Brasil — Original Pecado — teve uma
alteração equivocada que lhe retirou o
sentido.

RONALD F. MONTEIRO"

Os que evitam o excesso
de lotação ãos cinemas, tea-
tros e restaurantes na noite
de sábado têm como alter-
nativa mais cômoãa perma-
necer em casa assistindo à
televisão. E ãentro da pro-
gramaçãò ãe TV.nó sábado,
uma ãas boas opções é ligar
para a TV Educativa (às 22
horas) e áescóbrir que é
possível ver teatro no viãeo,
com elencos de qualidade e
diretores que se aãaptam ã
linguagem ãa televisão.
Teatro 2 é uma programa-
ção mantida em convênio
com a TV Cultura ãe São
Paulo que tem em seu acer-
vo cerca ãe 60 peças mon-

'todas no período 1974/76.
Até agora o público carioca

^já assistiu a Vestido de Noi-
va„ áe Nelson Roãrigues e
áireção áe Antunes Filho;
Yernia, áe Garcia Lorca, em
adaptação e áireção áe
Walter Durst; Beata Maria
do Egito, áe Rachel de
Queiroz, áireção ãe Ademar
Guerra; Solness, de Ibsen,
direção de Antunes Filho;
O Vaie do Diabo, ãe John
Wiilington Singer, áireção
de Antunes Filho. E para

hoje está programado -O
Milagre, áe Fran» Werffél,
adaptação e direção de
Walter Durst.

— Desejamos ampliar a
programação teatral áa TV
Educativa — diz Tatiana-
Memória, ãiretora ãe pro-
áução ãa emissora — mas
quanão pretendíamos gra-
var os programas de teatro
aqui no Rio, esbarramos
com as limitações ãe impor-
tação ãe maquinaria e o
projeto foi adiado. O Tea-
tro 2 é uma programação

-mantida em convênio com
a TV Cultura ãe São Paulo.
Fizemos uma troca: eles
ficam com os- nossos pro-
gramas musicais e nós com
as peças teatrais. '

O convênio entre as áuas
emissoras começou há três
meses, mas as peças só en-
traram no ar há menos áe
ãois. E para os próximos
meses estão previstos textos
de autores como Lígia Fa-
gundes Teles, Oáuvalão
Viana Filho, Luis Jardim,
José Conde, Guimarães Ro-
sa e muitos outros, que são
transpostos para a TV em
adaptações especiais.

PROGRAMAÇÃO

CANAL 2
14h — Futebol Compacto. Os melhores

momentos da partida Fluminense x
Guarani. Colorido.

15h — João da Silva. Novela didá-
tica.

16h — Espírito TVE. Retrospectiva da
programação da TVE da última se-
mana. Colorido.

17h — Cena Aberta. Depoimentos de
personalidades do teatro brasileiro.
Colorido.

'** — Colagem Musical. Colorido.
'*" — Stadium I. Programa sobre o

esporte amador. Hoje: Arco e Fie-
cha. Ginástica Rítmica, Regata da
Escola Naval, futebol dente-de-leite
e entrevista com Cláudio Coutinho.
Colorido.

20h — 1976. Depoimentos sokre os
principais assuntos do mundo
atual. Preto e branco.

20h30m - Imagem 2100 — A ex-
ploração de Marte pelas naves Vi-
king 1 e Viking 2, com depoimen-
tos dos professores Carl Sagán e
Ronaldo Mourão. Colorido.

21h — Opus. Programa sobre músi-
ca erudita e folclore. Colorido.

22h — Teatro 2. Hoje: O Milagre. Pe-

ça de Franz Werffel. Adaptação e
direção de Walter Durst.

23h — Futebol — Jogo: Atlético (MG)
x Náutico. VT colorido.

CANAL 4
9h45m — Padrão a Cores.
10b — Desenho: Corrida Maluca e o

Urso do Cabelo Duro. Colorido.
Hh - Amaral Neto, e Reportar. Re-

prise.
' **¦»" — O Desafia de um Povo — A

história do Banco do Brasil e uma
retrospectiva da economia brasilei-
ra através dos anos. Reprise

13h — Hoja Sábado. Noticiário com
Lígia Maria e Paula Saldanha. Co-
lorido. \

14h — Cruzadas Billy Oraham.
14h30m - Comédia Nacional. Filme:

Riee Ri Atoa. Preto e branco.
,7" — .* Família Robinson. Seria-

do com Martin Miller e Cameron
Mitcheí. Episódio: O Natal de Er-
nie. Colorido. •

18h15m — A Escrava Isaura. Novela
baseada no romance de Bernardo
Guimarães. Adaptação de Gilberto
Braga. Direção de Herval Rossano.
Com lucélia Santos, Gilberto Marti-
nho. Beatriz lira e outros. Colorido.

"h — Tom e Jerry. Desenho de Hanna
e Barbera. Colorido.

19h15m — Estúpido Cupido. Novela
de Mário Prata. Direção de Régis
Cardoso. Com Ney latorraca, Maria
Delia Costa, Leonardo Villar, Mauro
Mendonça.

20h — Jornal Nacional. Noticiário
com Cid Moreira e Sérgio Chapelin.
Colorido.

20h20m — O Casarão. Novela de Lau-
ro Cezar Muniz. Direção de Daniel
Filho. Com Oswaldo Loureiro, Paulo

Oracindo e Miriam Pires. Colorido.
21M5m — Primeira Exibição. Filme:

¦icicleta para- Dois. Colorido.
22h30m — Jornalismo Eletrônico.
JJMOm _ Sessãe de Gala. Filme:

Perversa Paixão. Colorido
0h40m — longa-Metragem: Filme:

Original de Pecada. Preto e bran-

CANAL 6
llh — TVE — Circuito Nacional.
11h45m — Reencontro. Programa

ecumênico. Colorido.
llh — Grand Prix. Programa automo-

bilístico apresentado por Fernando
Calmon. -

12h30m — Aerton Parlingeire Show.
Programa de variedades apresenta-
do por Aérton Perlingeiro. Colorido.

16h30m — Mãya. Filme. Colorido.
17h30m - Programa Mauro Montai-

vão .Variedades. Colorido.
18h50m — Os Apóstolos de Judas.

Novela com Jonas Melo, Laura Car-
dosoi Berta ZemmeJ, «ate Hansen
e Mareia Maria. Colorido.

19h45m — O Esporte com João Sal-
danha. Colorido.

19h48m — O Grande Jornal. Noticia-
rio com íris Leltieri, Ferreira Martins
e Fausto Rocha.

SOhlOm — O Julgamento. Novela com
Eva Wilma, Henrique Martins,. Cley-

de Yáconis, Cláudio Correia e Cas-
tro, Carlos Zara e Tony Ramos. Co-
lorido.

20hSOm — Buzina do Chacrinha. Co-
lorido.

23h — Sessãe Proibida. Filme: Willie
•ey. Colorido.

1h — Longa-Metragem: O Pequeno
Casar. Preto e branco.

21h — Heróis, Anônimos. Seriado com
tang Jeffries e Jim Davis. Episódio:
As Façanhas do Vovô. Três sessões.

v Colorido,
22h35m — Além da Imaginação. Seria-

do com Dick York. Episódio: As
Pessoas São Iguais em Qualquer
lugar. Três sessões. Colorido.

CANAL 13 D

CANAL 11 21
¦•" — 4» Crianças e o Modormo. Se-

riado com Brian Kerth e Sebastian
Cabot. Episódio: Quem não Gosta
de Ruffy? Quatro sessões. Colorido.

2©h— Império do Oeste. Seriado com
Richard Egan e Ryan 0'Neal. Episó-
dio: O Grande Plano. 3a. sessão.
Colorido.

12h45m — Abertura.
I2h50m —/igreja E' Notícia. VT —

Programa Ecumênico. Colorido.
'* — Panorama Italiano. Documen-

tário. Colorido.
13h30m — Sábado em Revista. Progra-

ma de variedades. Apresentação de
Henrique laufer. Colorido.

15h — Relatório.Científico. Filme. Co-
lorido.

15h30m — Ri» Dá Samba, Apresenta-
ção de João Roberto Kelly. Partiei-
pação de compositores das escolas
de samba. Colorido. •-

lah — lenga-metragem.
"*¦"¦¦ Marttahe Duarte em TV. Pro-

grama de variedade. Colorido.
-WMOm — Cinerama 13. longa-Metrs-

gem.
MMOrn - Cinema «Ia Milhões. CotoT

rido.
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Aonde Levar as
Nas telas, o
domínio absoluto é
da coletânea de .
O Gordo e o Magro,
mas Gente como Eu
e Você também pode
ser interessante
para os pequenos
que não sabem
ler. Para a
programação
completa, ver as
páginas de Cinema.

TEATRO
Tll — Texto Jonathan Levy. Dir. Ma-
ria Luiza Prates. Com o. Grupo Tape:
(Teatro Amador Perna longa). Sáb. e
dom. 17h. Teatro Isa Prates, Rua Fran-
cisco Of avia no, 131. Ingressos a Cr$
20,00.

EU CHOVO, TU CHOVES, ELE CHOVE
— Texto e dir. Sílvia Orthof. Com o
Grupo Casa de Ensaio. Montagem di-
vertida c de qualidade trazendo a
cena uma poética afirmação de. liber*
dade. (A.M.M.). Sáb. e. dom. 16h.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete,
338 (265-9933). Ingressos a Cr$ 20,00
e Cr$ 15,00, crianças. . --. '."-'.

FAÇA DO COELHO REI — Texto Pe-
dro Porfírio. Dir. Luiz Mendonça. Com
Tereza Caldas, William Gonzales. Pro-
dução profissional e muito bem cui-
dada a partir de um texto pedagogi-
camente discutível. (A.M.M.). Sáb. 15h
e 17h e dom. 10h30m 

" 
e 15h.'

Aliança Francesa da Tijuca, Rua An-

drade Neves, 315. (268-5798): Ingres-"sos 
a Cr$ 20,00.

PALHAÇADAS — Texto e dir. João
Siqueira. Com. o grupo Carreta. Ire
teligente • despretensiosa montagem
da boa qualidade -para adolescentes
• crianças mais velhas. (A.M.M.). Sáb.
e dom. 15h30m. Teatro Glaucio Gill,
Pça. Cardeal Arcoverde. (237-7003).
Ingressos a Cr$ 15,00.

SEU SOL, DONA LUA — Texto Mar-
cos Sá. Dir. Renato Coutinho, niúsi-

ca. Eduardo Souto Neto. Com Lígia
Diniz, Lauro Del Corona e Renato
Coutinho. Sáb. 17h e dom.- 16h. Tea-
Iro da Galeria, Rua Senador Verguei-
ro, 93 (225-8843).' Ingressos a Cr$
2C,00.

AZUL OU ENCARNADO? — Pastoril
de~"~Maria Arminda Aguiar. Dir. Ma*
ria de Lurdes Martini, música Beatriz
Bedran. Prod. Grupo Quintal. Lindis-
sima versão teatral ' de. .um pastoril
retomando o folclore • os velhos Na-
tais. (A.M.M.). Dom. 16h. Teatro Quin-
tal, Rua' Gal. Rondon, 15, S. Fran-
cisco, Niterói 

' '.

O PATINHO FEIO - Texto e dir. Ma-
ria Clara Machado. Música John Nesh-
ling. Com Sura e Fernando Berditech-
wski, Reflexão poética de grande bele-
za sobre a rejeição e a força de reagir
contra ela para achar, a própria iden*
tidade. (A.M.M.). Sáb. e dom. 17h30m.
Teatro Tablado, Rua Lineu de Paula
Machado, 795 (226-4555). Ingressos a
Cr$ 20,00.

A LENDA DO VALE DA LUA - Tex-
to João dás Neves, dir.- Manoel Ko-
bachuk. 'Com o grupo Carreta. Belo

espetáculo de linguagem bem brasi-
leira, a partir das raízes populares do
bumba-meu-boi. (A.M.M-)- Sáb. e dom.
16h. Museu. de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar (231-1871). Ingressos a Cr$
2Ò,0C\ 

'

A VERDADEIRA' HISTÓRIA DA
GATA BORRALHEIRA — Texto
Maria Clara Machado, dir. Wolf Maia.
Com Maria Lúcia Dahl e Lucélia San--
tos. Um texto divertido gera um es*
petáculo que vai' do gozador ao in-
conseqüente 'e, mais ' 

para o adulto
que para i criança, brinca de brintar
com a TV.(A.M.M.)Sáb. e~ dom. loh.
Teatro Casa Grande,' Av.' Afranio de
Melo Franco, 290 (227-6475).- Ingres-
sos a Cr$ 5,00.

A MENINA QUE SONHAVA — Texto
e dir. Simone Hoffman. Com Luci
Gondá, Lia Sol, Fernando César. Sim-

pática brincadeira teatral que tanta :
a participação da criança com. um
tema do quotidiano; (A.M.M.). Sáb. e .
dom. lôh. Teatro Opinião; Rua Siquei-
ra Campos, 143 (235-2119). Ingressos
a Cr$- 15;00.-

SHOW CARRETA — Pequenas peças,
jogos e marionetes. Sáb. e dom. lOh.

Teatro de. Marionetes e Fantoches do
Parque do Flamengo, na altura da

Rua Paissaridu. Entrada franca.

FESTIVAL DE PALHAÇOS!- Dir. Dilu
Melo. Com Dilu Melo, Roberto Argo-
Io e Luci Costa. Sáb. e dom. 16h.
• O CORUJINHA - Texto Hamilton

Tostes. Com Sérgio Francisco e Amé-
rica Maria. Sáb. è dom. 17 h. •

MMKtsmM^i^mmwvmmmMmWmMM i WMWÊKrm~~^^MWMM^M^MlM^mWMMMMWMWMMMMmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm^m^mm

MSli I ' -mWtrmmM I

§5 11 aB '¦ **'»'• ai I
Wm mii 

''?*&¦ I
&MmBviÍMWB^MMMMMMMm* MM mmÍL^£2áZ*mmmW^im\ mm

ftjjljKSRpFH^B M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M

'afljB 
TL m Ijb-Á-| ! ^jP"!Kw! w^.,;' '! ^| I

H?C{|I yfa | K Ha^ateil awíL*^^* a«r #*& ' ^i

As acrobacias e malabarismos dos
Globe-Trotters no Maracanãzínho

ELASTICIDADE E BELEZA DO
BASQUETE AO BÀLÉ

Dois programas diferentes hoje para as -
crianças. No Maracanãzínho se apresentam
os Harlem Globe-Trotters, mais uma vez no
Brasil, agora em tournée comemorativa
de seus 50 anos de existência, fundindoesporte e espetáculo no mágico encantamento
do malabarismo e das acrobacias a pretextode um jogo de basquete. A beleza

e agilidade dos corpos em movimento,
misturadas a muito senso de humor,
fazem de suas apresentações um programa
atraente. No Ginásio da Universidade
Gama Filho, na Piedade, o Bale do Sesi. zapresenta os seus alunos, filhos de operários,
dançando Cindereía em coreografia
de Dennis Gray. 

'-¦'.. • ~ ..'.'"_ ,.:;

O COELHO PITOMBA - Com Roberto
Argolo e Çlaudiomar Carvalhal. Dom.
18h. Teatro Brigite Blair, Rua Miguel
Lemos, 51 (236-6343). Ingressos a Cr$
15,00;

A CARECA DA RAINHA CARECA —

Texto Sérgio Roberto. Dir. Rober-
to de Brito.' Sáb é dom. 16h, Teatro
Arcádia. Trav, Alberto Cocozza, 38/

; Nova Iguaçu. Ingressos a Cr$ 15,00 •
Cr$ 10,00, crianças.

PERERICES DO SACI — Texto M.Ce-',

na. Dir. Marcondes Mesquita. Com o

grupo'Asfalto Ponto de Partida: Sáb;

e dom. 16h30m. Escola de Artes Vi-

suais. Parque Lage, Rua Jardim Bo-
tanico, 414, Ingressos.a Cr$ 15,00.

ZARTAN, O REI DAS SELVAS? —

.Texto' e dir. llclemar Nunes. Com

Nelson Perez, Adélia Malheiros. Sáb.
e dom. 16h. Instituto de Educação,
Rua Mariz e Barros, 234. Ingressos a

,Cr$ 15,00.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
— Texto e dir. Jair Pinheiro. Com

Olegárío de. Holanda, Lea Patrô. Sáb.
e dom. 17h. • DONA ' RAPOSA, O
MACACO TA' CERTO - Texto-e dir.
Jair Pinheiro. Sáb. e dom. 16h. Teatro
de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269
(287:0871). Ingressos a Cr$ 25,00.

UM LINDO SONHO DE NATAL - Tex-
to e dir. Dino Romano. Prod. Pauto

Barcelos. Com o grupo Fantasia: Amá-

lia Augusta, Hugo Mayer e Eliana Ro-
cha. Sáb. 17h e dom. 16h. • O Gl-
RASSOL MÁGICO — Texto Adalberto

Nunes. Dir. Haroldo de Oliveira. Com

o grupo O Circo. Sáb. 15h30m, e dom.

15h. Teatro Teresa Rachel, Rua Siquei-

ra Campos, 143 (235-1113). Ingressos

a Cr$ 15,00.

PLIM, PLIM, O PALHACINHO TRISTO-
NHO — Texto e dir. Washington Alves.
Com Joel Gomez, Laura Carvalho e Ar-
naldo Montini. Dom. lOh. No\auditório.
do Sesc, Rua Padre Anchieta, 56, Ni-
terói. Até dia 28.'

CAPITÃO AZA — Show de varieda-'
des, com mágicos, malabaristas, pa-
lha ços e distribuição de brindes. Dom.
16h. Teatro Toneleros, Rua Toneleros,
56. Colégio Sacré Coeur.

A HISTÓRIA DOS SENTIMENTOS CO-
LORIDOS —Texto Elizabeth Guimarães.
Dir. Saio Tchê. Com o grupo Tororó:
Sídrrây Cruz, Maria Estrogildo e Dia-
marrte Dias. Dom. lóh. Aliança Fran-
cesa do Méier. Rua Jacinto. 7. Ingres-
sos a CrS 10.00 e Cr$ 7,00 crianças.

A FESTA DO BOIZINHO — Texto e
dir. Cláudio Ferreira. Com Clorys Daly,.
Daísy Schnabl, e Murilo Lima. Sáb. e
dom. 16h. Teatro Nacional de Come-
dia, Av. Rio Branco. 179.

LIBEL, A SAPATEIRINHA - Texto e
d'rr. Jorge Lúcio. Com Rurh Machado,
Beto Pinheiro, Jorge Lúcio e Lúcia Re-
gina. Dom. 10h30m. Cine-Baronesa,
Pça. Seca, Jacarepagu.á. Ingressos a
Crí 10,00 e Cr$ 5,00, crianças. Até
dia 21. '

QUEM QUER CASAR COM A DONA
BARATINHA — Prod. Roberto de Cas-.
tro. Com o grupo Carrossel. Sáb. T5h.
• BRANCA DE NEVE E OS SETE
ANÕES - Sáb. 16h.X» A GATA BOR-
PALHEIRA - Dom. 15h. • OS TRÊS
POUQUINHOS E GASPARZINHÒ. O
FANTASMA LEGAL — Dom. lóh. Tea-
tro da Praia, Rua Francisco Sá. 88
(227-6014). Ingressos a Cr$ 15,00.
Meia hora antes do espetáculo, re-
creação infantil com titio Heraldo.

OOOPA... — Com o Grupo Contadores
dè Histórias. Hoje, às lOh, na Praça
São Roque (Paquetá). Entrada franca.
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PERERICES
DE UM
SACI
BISONHO

Entre os espetáculos
infantis em cartaz, ai-
guns dos que mais se- destacam por suas qua-
lidadés foram buscar
sua inspiração direta-
mente no folclore brasi-
teiro. £ o caso de A Len.
da do Vale da Lua e de
Azul ou Encarnado?
Também uma peça que
está começando sua car-
reira no Parque .Laje,
Pereriees do . Saci, foi
beber nas águas'da fon-
te da cultura popular,
escolhendo um persona-
gem fascinante e apot-
anão seu trabalho em
uma sólida pesquisa. A
história da peça, em li-
nhas gerais, e bastante
divertida e consegue
prender a criança (ape-
sar da inconsistência
psicológica de um per-
sonagem como o caça-
dor, capaz de sair de seu
conforto em casa no
meio da noite para sal-
var uma menina e, ape-
sar disso, transformado
em vilão de repente). A
encenação, porém, é bi-
sonha. Não há a menor
noção de ritmo teatral:
o início do espetáculo se
arrasta, entremeado de
brincadeiras que não
têm nada a ver com a
peça e mais uma vez
confirmam que nada é
mais tedioso para a cri-
anca do que ver um ban-
do de marmanjos sem
graça fingindo que brin-
cam. Depois, a força da
lenda e da história fa-' zem. o espetáculo crês-
cer, embora muito pre-
judicado pela pobreza
da narração obsessiva-
mente reduzida a um
aflitivo delírio ambula-
tório. De qualquer modo,
uma tentativa válida
que, com mais despoja-
mento em suas preten-
soes e mais recursos
(para iluminação, cena-

rio, figurinos), pode. con-
seguir proporcionar às
crianças um espetáculo
à altura : dos ~ 'encanta-
mentos do saci.. .
ANA MARIA MACHADO

PORTANTO. QSSMEAITÍ,S ™A™<» f "««*« «'*« « ESPETÁCULOS. SAO DE SUA RESPONSABILIDADE.
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I todo dia e dia
poupança

Você já deve ter lido neste
mesmo jornal uma série
de anúncios de CADERNETAS
DE POUPANÇA. Todos eles
oferecendo os mesmos
rendimentos que nós
pagamos: os mais altos
permitidos por lei.
Então o que leva você
a uma escolha?
Recorte este anúncio
e compare com os outros.
Você vai entender porque
a maioria prefere
a CADERNETA DE
POUPANÇA DELFIN.
1. OPORTUNIDADE
Na DELFIN, poupança não
tem data nem hora certa
para oferecer melhores
resultados. Todos os dias
são dias favoráveis porque
bons negócios não escolhem
dia. É uma questão de
oportunidade. Se der para
poupar, deposite logo na
DELFIN. Afinal,
oportunidade não se
desperdiça.
2. POUPANÇA NÃO É
INVESTIMENTO
Poupança é reserva para se
usar quando se precisa
realmente.
Necessidade não tem data
para aparecer.
Na DELFIN, você deposita
quanto e quando puder
e retira quando quiser.
Não fica esperando para
retirar em datas certas
e ganhar zero vírgula zero
qualquer coisa a mais.
Na DELFIN, você retira na
hora que tiver necessidade.

3. RENDIMENTO
AUTOMÁTICO
Na DELFIN, você não •

precisa sair de casa para
receber o resultado da
aplicação de suas
economias. Trimestralmente
são creditados na sua
caderneta os rendimentos
de juros e correção
monetária. Se você desejar
saber tudo sobre como
aumentar ao máximo suas
economias, poupando na
DELFIN, procure a agência
mais próxima de sua casa
ou do seu local de trabalho.
O nosso pessoal terá prazer
em transmitir as informações
que prestamos normalmente
aos nossos 879.134
depositantes.

4. SEGURANÇA
TOTAL
Não estamos querendo
vender novamente
a segurança que a DELFIN
oferece à sua poupança.
Isso é coisa do passado.
Todo mundo sabe que
CADERNETA DE
POUPANÇA é um negócio
super tranqüilo^
Queremos apenas informar
que continuamos
especialistas em poupança.
Não cuidamos de outros
assuntos financeiros e não
estamos preocupados com
outra coisa a não ser com
a máxima rentabilidade de
sua poupança e a melhoria
constante no atendimento.
Estamos fazendo tudo pára
atendê-lo cada vez melhor.

5. ACERTE
COM A DELFIN
Faça como a maioria.
Abra hoje mesmo sua
CADERNETA DE
POUPANÇA DELFIN num
dos endereços abaixo.
E lembre-se, se a grande
maioria prefere a

* CADERNETA DE
POUPANÇA DELFIN, por
que você não faz o mesmo?
ZONA NORTE •
Bonsucesso: Rua Cardoso de Morais, 25

•Cascadura: Av. Suburbana, iP-312 _
Ilha do Governador Estrada do Galeão, 2751
Madureira: Estrada da Portela, U
Mélen Rua Dias da Cruz^ 151
Penha: Rua dos Romeiros, 58

*Sio Cristóvão: Rua São Luiz Gonzaga, 173
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 391

•Tllúca: Rua Uruguai, 413
• Vila Isabel: Av. 28 de Setembro, 385

Barra da TIJuca: Av. das Américas, 5150 (Carrefour)
•Botafogo: Rua Voluntários da Pátria, 270
Catete: Largo do Machado, 2
Copacabana: Av. Copacabana, 647
Copacabana: Av. Copacabana, 919
Copacabana: Av. Copacabana, 1039
Gávea: Rua Marquês de São Vicente, 52
Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 444 .
Jardim Botânico: Rua Jardim Botânico, 710

•Laranjeiras: Rua das Laranjeiras, 251

CENTRO
Av. Rio Branco, 103
Av. Rio Branco, 126
Av. Rio Branco, 151
Av. Graça Aranha, 351 
Rua 7 de Setembro, 66
Rua do Acre, 10

GRANDE RIO
Caxias: Av. Presidente Kennedy, uso
Niterói; Rua São Pedro, 17

•Niterói: Av. Amaral Peixoto, 61 .
Nova Iguaçu: Travessa.Edgard da Costa, tw
Sâo Joio de MeriU: Av. N. S. das Graças, 288

'Em instalação

^í% Caderneta
Ü %% de Poupança
%#r DELFIN

Líder na preferência popular
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Sacramento, Santa Rita, São Do-

mingos, São José, Ajuda, Candelária,
Centro, Gamboa, Ilhas (x).

Seções Ia., 2a., 125:
Banco do Brasil S/A — Agência

Centro — Rua Primeiro de Março, 66.
3,4,100,126:
Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos — Agência Central — Rua.
Primeiro de Março, 64.

5e6:
Bolsa de Valores do Rio de Janel-

ro — Praça Quinze de Novembro, 6.
7e8:
Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos — Paço da Cidade — Pra-
ça Quinze de Novembro, s/n.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 97, 98 e
99: :

Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro — Palácio Tiraden-
tes — Rua Primeiro de Março, s/n.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 63, 64, 65, 66,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143:

Novo 'Palácio da Justiça — Avenl-
da Erasmo Braga, 115.

23 e 24.
Secretaria de Estado de Adminis-

tração — Av. Erasmo Braga, 118.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34:
Ministério da Fazenda — Av. Pre-

sidente Antônio Carlos, 375.
35, 36, 37, 38 e 120:
Ministério do Trabalho — Av.

Presidente Antônio Carlos, 251.
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 57, 58, 59, 60:
Ministério da Educação e Cultura

— Rua da Imprensa, 16.
51, 52:
Banco do Estado da Guanabara

S/A — Agência Cinelandia — Rua Se-
nador Dantas, 74-A.

53, 54, 55, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 81,
82:

Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro — Rua do
Passeio, 98.

61, 62, 115, 116:
Caixa Econômica Federal —

Agência Marquês de Herval — Av. Rio
Branco, 185-D — Entrada pela Av. Al-
mirante Barroso.

67, 68, 69, 70, 71, 72:
Assembléia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro — Palácio Pedro
Ernesto — Praça Floriano, s/n.

Estácio, Santana, Santo Antônio.

Seções Ia., 28, 33, 40, 46, 52, 59, 71,
144,146:

Moderna Associação Brasileira de
Ensino — Rua Riachuelo, 124.

2 23:
Instituto Médico Legal — Rua dos

Inválidos, 152.
3:
Serviço de Habilitação (Transito)

— Av. Mem de Sá, 163.
4, 22, 37, 56, 109, lil, 115, 136, 138,

141,142,145,149:
Centro Educacional Calouste Gou-

benkian — Rua Benedito Hipóláto s/n.
5,68,74,83,86,120:
Escola Tiradentes — Rua Viscon-

de do Rio Branco, 48.
6,15, 57, 67, 79:
Faculdade Nacional de Direito —

Rua Moncorvo Filho, 8.
7, 24, 26, 39, 49,65, 73, 118,134:
Escola Benjamln Constant — Pra-

ça Marechal Hermes s/n.
8,30:
Centro de Providência (EH) —

Rua do Senado, 215.

73, 74, 75, 76:
Automóvel Cluoe do Brasil — Rua

do Passeio, 90.
83, 84, 111, 112:
Banco Central do Brasil — Av.

Rio Branco, 30 - Loj a.
85,86 >
Instituto de Previdência e Assis-

tência dos Servidores do Estado (IPA-
SE) — Rua Pedro Lessa, 36.

87, 88, 93, 123:
Instituto Nacional de Previdência

Social (INPS) — Av. Graça,Aranha,
35.

89, 101:
Instituto Nacional de Previdência

Social (INPS) — Rua México, 128.
90:
Instituto Nacional de Previdência

Social (INPS) — Av. Almirante Barro-
so, 78.

91, 92:
Banco do Brasil S/A — Agência

Cinelandia — Av. Treze de Maio, 13 —
Loja.

94,124:
Instituto .Félix Pacheco — Posto

de Identificação "Castelo" — Av. Gra-
ça Aranha, 327-A.

95. 96:
Banco do Estado da Guanabara,

S/A — Agência Castelo — Av. Nilo Pe-
çanha, 12.

102, 103. 104, 105:
Banco do Estado da Guanabara .

S/A — Agência Ouvidor — Rua do
Ouvidor, 72.

106:
Banco do Estado' da Guanabara

S/A — Agência Alfândega — Rua da
Alfândega, 98-A.

107:
Caixa Econômica Federal —

Agência Candelária — Rua Visconde
de Inhaúma, 68.

108,109,110,127:
Secretaria de Estado da Fazenda

Rua.da Alfândega, 42.
113,114:
Banco do Estado da Guanabara

S/A — Rua México, 90-A.
117,118,119:
Banco do Estado da Guanabara

Av. Nilo Pèçanlía; 175.
121, 122:
Banco do Estado da Guanabara

S/A — Rua Senador Dantas, 74-A.
144,145:
Banco do Estaco da Guanabara

Av. Rio Branco, 93-Loja.
146 e 147:

Banco do Estado da Guanabara
Av. Rio Branco, 185 — Loja.
148,149:
Banco do Brasii — Rua Buenos

Aires, 264. .
Ilha de Paqueiá
x, 2, 3, 4, 5 e 5-A:
Escola Joaquim Manuel de Mace-

do — Rua Padre Juvenal, 74.
Ilha do Governador
1, 14, 15, 86, 131, 132, 133:
Escola Abeilard Feijó — Estrada

Cacuia, n91386.
2, 25, 26, 83, 84, 85, 103, 107, 108,

114, 115, 116, 117, 118 e 119:
Ginásio Mendes de Morais — Rua

Pio Dutra, 353.
<s:' Quinta Inspetoria da Receita Fe-

deral — Estrada do Galeão, 5335.
4, 36, 113, 124, 125 e 126:
Escola Padre José' de Anchieta —

Rua Pinto Aupoin, 758. .
o, 33, 34 e 35:
Jequiá Esporte Clube — Praia do

Zumbi, 28.
6, 7, 8 e 9:
Escola — Praia do Zumbi, 25.
10,11,12,13, 48, 64, 65:
Colégio Olavo Bilac — Estrada da

Cacuia, 192.
16,17,18:
Escola Jornalista Orlando Dantas

Rua Benedito Patrício, s/n.
19, 20, 40, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100,

101,102:
Esporte Clube Cocotá — Rua Te-

nente Cleto Campeio, 497.
21, 22, 23, 24, 81, 82, 122, 123, 140,

141,142,143:
Escola Rotary — Av. Paranapuã,

204.
27, 28:

- Escola Costa Rica — Rua Henri-
que Lacombe, s/n.

29,30,129,130:
Escola Anita Garibaldi — Estrada

do Maracajá, 1 294.
31, 32:
AMIG — Associação dos Morado-

res da Ilha do Governador — Praia
das Pitangueiras, 33.

37, 38,127,128:
Instituto de Puericultura — Cida-

de Universitária — Ilha do Fundão —
Registro Médico.

39, 120, 121:
Ginásio Professor Alfredo Filguei-

ras — Rua Sargento João Lopes, 315
Cacuia.

41, 42:
Colégio Barão de Capanema —

Rua Professor Hilarião da Rocha, 809
Tauá.
43, 44, 45, 80:
Centro Municipal de Saúde da

XX Região Administrativa Dr Necker
Pinto — EstradaRio Jequiá, 428.

46,47:
Governador Iate Clube — Praia

da Rosa, 1 350 — Dendê.
49,50:
16a. D.EJ3. — Divisão de Edifi-

cações — Avenida Paranapuã, 941.
51:
19 Departamento de Fiscalização

Avenida Paranapuã, 941.
52,104,105: :
5a. Diyisão de Conservação da 2a.

Superintendência Regional de Conser-
vaçãb —• Av. Paranapuã, 941.

53:
Caixa Econômica Federal — Rua

Tenente Cleto Campeio, 655.
54:
Banco do Estado da Guanabara

Rua Capitão Barbosa, 833.
55, 56, 57, 58:
Escola SUN YAT SEN — Rua De-

metrio de Toledo, s/n. -
59, 60:
Banco do Brasil S/A — Estrada

do Galeão, 2 857.
61, 62, 63 e 97:
XX Região Administrativa — Es-

trada da Caçula, 1 574.
66, 67:
Iate Clube Jardim Guanabara —

Rua Orestes Barbosa, 229.
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

78, 79:
C-ilégio Capitão Lemos Cunha —

Estrada do Galeão, s/n.
87, 88, 89, 90, 91, 134, 135, 136: ¦
Educandário Thales de Mileto —

Rua Tenente Cleto Campeio, 625.
98:
Banco do.Estado da Guanabara

S/A — Posto Coletor da XX Região
Administrativa — Praia da Olaria,
577.

106,109,110,111,112:
Escola Dunshee de Abranches —

Rua Gipóia, 67 — Bancários.
137,138,139:
Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S/A — Rua Capitão Barbosa,
698-A — Cocotá.

Ilha do Bom Jesus
Ia. Seção:
Escola Tenente Antônio João.

M ZONA ELEITORAL
9,31,47,48,60:
Colégio Cruzeiro — Rua Carlos de

Carvalho, 76.
10:
Faculdade Brasileira de Ciências

Jurídicas — Praça da República, 62/
66.

11, 21,102:
Escola de Medicina e Cirurgia —

Rua Frei Caneca, 94.
12:
Centro Beneficente dos Motoris-

tas — Rua de Santana, 102.
13:
Igreja de Santana — Rua de San-

tana.
14,35,143:
Ambulatório Central do IASEG —

Rua Washington Luiz, 98.
16, 36, 54, 63:
Escola Celestino Silva — Rua do

Lavradio, 56.
17,20:
Companhia Estadual de Gás —

Av. Presidente Vargas, 2610.
18,148:
Caixa Econômica Federal (Loteria

Federal) Rua do Riachuelo, 208.

19,41,131,132:
Colégio Estadual Souza Aguiar —

Rua dos Inválidos, 121.
25,34:
Hospital José Carlos Rodrigues —

Rua Miguel de Frias, 57.
. 27, 61, 112:

Cervejaria Brahma (escritório) —
Rua Marquês de Sapucaí, 200.

2», 42:
Escola de Saúde do Exército —

Rua Moncorvo Filho, 20.
32,43:
Instituto Nacional dê Previdência

Social — Rua de Santana, 63.
38, 70,72:
Casa da Moeda — Praça da Repú-

blica, s/n. \
44: 1
Divisão de Habilitação de Transi-

to — INSP — Rua do Resende, 92.
45, 53, 55, 62, 76:
Departamento de Águas — CE-

DAE — Rua Frei Caneca, 112.
50:
Escola Ana Nery — Rua Afonso

Cavalcanti, 275.

51, 66, 93:
Sindicato Emp. Com. Hoteleiro e

Similares do RJ — Rua do Senado,
264.

58,80:
V TELERJ — Av. Presidente Vargas,

2560.
64,78:
Centro Médico Sanitário Oswaldo

Cruz — n RA — Rua do Resende, 128.
69,147:
Sala Cecília Meireles — Rua da

Lapa.
75: •
Sociedade Italiana de Beneficiên-

cia e Mútuo Socorro — Praça da Re-
pública, 17-1» and.

77,S1,*«,98:
Jardim de Infância Campos Sales

 Praça da República (interior do
Campo de Santana)

82,113:
Departamento Financeiro da Ce-

dae — Rua do Riachuelo, 287 sobrado.
85, 87,89:
Primeira Circunscrição do Serviço

Militar — Praça da República, 123.

QUALQUER MOTIVO É UM BOM
MOTIVO PARA VOCÊ ABRIR SUA
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88:
Secretaria de Finanças — Depar-

tamento de Material — Rua Visconde
do Rio Branco, 22-19 and.

90:
Clube dos Democráticos — Rua do

Riachuelo, 91.
91, 92:
Arquivo Nacional — Praça da Re-

pública, 26.
94, 95, 96:
Escola Rivadávia Corrêa — Praça

da República, s/n.
97:
Faculdade de Economia e Finan-

ças — Praça da República, 60 - Io and.
99:
Escola de Comércio — Praça da

República n? 58/60.

100,108,126,130,140:
Escola General Mitre — Rua Far-

nesi s/n.
101:
União Beneficiente dos Chauf-

feurs — Rua do Riachuelo, 373.
102:
Escola de Medicina e Cirurgia —

Rua Frei Caneca, 94.
103:
Obra de Assistência aos Portugue-

ses — Ambulatório — Rua do Ria-
chuelo, 350 B.

104,107:
Liceu de Artes e Ofícios — Rua

Frederico Silva, 86.

105:
Cripta da Igreja de Nossa Senho-

ra de Fátima — Rua do Riachuelo,
367.

106,121,123,125:
Externato Irmã Paula — Av. Mem

de Sá, 271.
110; 114,116,139:
Faculdade de Ciências Ecohômi-

cas da UERJ — Av. Mem de Sá, 261.
117:
Escola Brasileira de Ciências Jurl-

dicas — Praça da República 62/66.
119:
Diretório Acadêmico Pedroso Li-

ma — Faculdade de Ciências Econô-
micas da UERJ.

122,124:
Parque Júlio Furtado — Adminls-

tração — Praça da República (inte-
rior do Campo de Santana, entrada
pelo lado do Largo do1 Caco).

127:
Salão Paroquial da Igreja de San-

tana — Rua Júlio do Carmo, 22.
128,129:
Banda Portugal — Rua do Ria-

chuelo, 242.
133:
Associação dos Inspetores e Fis-

cais — Rua do Resende, 48.
135.137:
Mobral — Rua Washington Luiz,

36.

V.-sr>'-7,J-
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3.a ZONA ELEITORAL
Catete, Glória, Flamengo e Hu-

maitá.
Ia. Seção
Escola Deodoro — R. Glória, 64.
2,10,17, 25, 32, 41:
Escola Rodrigues Alves — R. do

Catete, 147.
3, 6, 9, 12, 15, 19, 50, 53, 59, 144,

199:
Colégio Bennett — Rua Marquês

de Abrantes, 55.
4 e 5:
Comercial Marítima S. A. — Av.

Oswaldo Cruz, 61 e 67.
7,14, 26, 35, 44, 55, 71,74, 219:
Inst. Colon. Ref. Agrária — R.

Santo Amaro, 28.
8,18, 29, 42, 65, 220:
Assoc. Cristã de Moços — R. Lapa,

86.
11, 20, 28, 36, 56, 67,109,123,134:
Manchete — Rua do Russel, 804.
13,16:
Inst. Rezende Rammel — R. Pais-

sandú, 298.
21, 24, 27, 54, 58, 60, 63:
Inst. Villa-Lobos — Praia do Fia-

mengo, 132.
22, 23, 30,138, 191:
Esc. Téc. Rezende Rammel R

Sen. Euzébio, 19.
31,34,37:
Inst. Prev. Rio de Janeiro  RMarquês de Abrantes, 160.
33,184:
Jardim de Infância Serelepe RDois de Dezembro, 19.

136

Botafogo, Urca, Humaitá.
Seções Ia., 2a., 3a., 13,15,145,147:
Colégio Rezende — Rua Bambina,

4,232:
Colégio São Pedro Alcântara 

Rua Marquês de O.inda, 23/25.
58,114,115, 186,190, 203,204:
Colégio Santo Inácio — Rua São

Clemente, 226.
6, 120,122,125, 200:
Casa da Criança — Rua Fernan-

les Guimarães, 85.
7,154,156, 225:
Clube Sírio Libanês — Rua Mar-

juês de Olinda, 38.
9,19, 62, 74, 94, 95,178,185.
Furnas — Rua Real Grandeza,

519.
10, 29, 41, 52, 80 e 211:
Escola Artur da Costa e Silva —

Hua Assunção, 263.
11,45,116,118,201:
Colégio Santo Amaro — Rua 19 de

fevereiro, 172.
12, 33, 42, 48, 64,176, 214:
E. Lygia U. Medeiros — Rua da>assagem, esq. da Travessa Pepe.

38 e 39:
Cia. Transp. Coletivos — R. Dois

de Dezembro, 265.
40,43,45,48,52:
Casa do Estudante Univers. — Av.

Rui Barbosa, 762.
46:
Banco Econômico — Pça José

Alencar, 11.
47, 76, 178, 187, 197 e 203:
Soe. Eng. Arquitetos Est. Rio de

Janeiro — R. Russel, 1.
49, 57, 64, 73, 81,180:
Escola Méd. Fund. Téc. Educ. Sou-

za Marques — R. Catete, 6.
61,167,168, 175,198:
Banco Itaú S./u — R. Marquês de

Abrantes, 172.
62, 66, 70, 75, 78, 79, 83, 85, 89, 97,

98, 100,176, 182,185,188,190,194, 196:"nube Regatas Flamengo — Praia
do Flamengo, 66.

68,69,72,77,80,84,87,91:
Ext. Coração Eucarístico — R.

Paissandu, 168.
82:
Agência INPS — Posto Benef. —

L. Machado, 30-A.
112, 204:
Agência INPS — Posto Benef. —

L. Machad-, 8.
86:
Assoc. Atlética Banco CR. M. Ge-

rais — R. Doõs de Dezembro, 95-1°.
88, 99:
Hotel Empire — R. Glória, 46.
90,155,156:

Soe. B-as. Cultura Inglesa — R.
Paissandu, 362.

92,186,195:
Banco Nacional M. Gerais — R.

Catete, 200.
93, 95, 104 e 110:
Igreja N. S. Glória — L. Machado.
96,102,164,174:
Ext. Angelorum — R. Glória, 306.
101,103:
INPS — 6a. Região Fiscal — R.

Sen. Vergueiro, 23.
105, 108, 111, 115, 118, 121, 124 e

127:
Ateneu São Luís — R. Silveira

Martins, 151.
106,107:
Serv. Cinema Educ. Cult. Gov. Es-

tado — R. Paissandu, 384.
113,122,170,171:
Igreja Sagr. Coração Jesus — R.

Benjamim Constant, 42.
114,117,119:
Banco Boavista — R. Alm. Ta-

mandaré 77-A.
116,126,132, 137,143,146,153:
Col. Santo Ant. Maria Zaccarias

— R. do Catete, 113.
120:
Banco Mercantil S. Paulo — R.

Catete, 284.
125,128:
Museu da República — Palácio do

Catete — R. Silveira Martins.
129,133:
Escola Barth — Av. Oswaldo Cruz,

124.

4a ZONA ELEITORAL
14, 16, 20, 21 e 155:
Escola Joaquim A. Borges — Rua

Humaitá, 19.
17,18, 59, 86, 87,117,119, 202:
C. Sta. Rosa Lima — Rua Volun-

tários da Pátria, 110.
22, 26, 28, 31:
A. Servidores Públicos — Rua

Lauro Muller, 1.
23, 40, 56, 135, 137, 142 e 215:
E. Minas Gerais — Av. Pasteur,

433.
24,144,197:
I. José Bonifácio — Rua Bambina,

146.
25, 32, 36, 44:

E. Imp. Leopoldina — Rua Visconde
Silva, 135.

27, 65, 82, 84, 85,173,184:
Febem — Rua Voluntários da Pá-

tria, 120.
30, 34, 38, 43:
Colégio Santo André — Rua da

Matriz, 70.
35, 57,162,163,165, 210,223:
Colégio Imaculada Conceição —

Praia de Botafogo, 266.

37, 39 e 222:
C. Brasil América — Rua Palmei-

ras, 65.
46, 54, 61:
Instituto Educacional Jacobina —

Rua Eduardo Guinle, 52.
47, 83, 97, 99,107,177:
E. Joaquim Nabuco — Rua Dona

Mariana, 148.
49, 96, 98,103,104,109,172,183:
Escola México — Rua da Matriz,

67.
50,63:
Escola Cuore — Rua Voluntário*

da Pátria, 406.
51, 205:
J. I. São Patrício — Rua Visconde

Silva, 58.
53, 60, 68, 72, 73, 79,92, 206, 207:
Colégio Pedro n — Rua Humaitá,

80.
55, 208, 212:
Clube Gurilandia — Rua São Cie-

mente, 408.
58,66,81,182:
Instituto Princesa Isabel — Rua

Palmeiras, 46.

Sempre
mais perto
de você.
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130:
Letra Cred. Imobiliário — R. Ca-

tete, 282.
131,141,169:
Hotel Glória — R. Russel, 632.
135,139,140,142:
Banco Est. Guanabara — R. Sen.

Vergueiro, 98.
145,154,181,183:
Telerj — Unid. Com. — Botafogo/

Flamengo — Sen. Vergueiro, 157.
147, 148, 149, 150, 151,152, 158, 202,

206, 208:
Escola Amaro Cavalcanti — Largo

do Machado, 20.
157,161,162,163:
Assoc. Igreja Metodista — Pça. Jo-

sé Alencar, 4.
159,160:
Banco Lar Brasileiro — L. Ma-

chado, 29-A.
165,166,189:
Igreja S. S. Trindade — R. Sen.

Euzébio, 35 e R. Sen. Vergueiro, 141.
172,173:
Banco Créd. Real M. Gerais — R.

Catete, 276.
177:
Cadern. de Poupança Morada —

R. Marquês de Abrantes 82-B.
192,193:
Unibanco — R. Alm. Tamandaré,

66 loja 1.
212:
Palácio São Joaquim — R. Glória,

466.
213,216, 218,221:
Inst. N. S. Piedade — R. Fernando

Osório, 20.

67, 69, 70, 71:
Colégio Padre Antônio Vieira —

Rua Humaitá, 52.
75, 76, 78, 93:
Jardim de Infância Marechal

Hermes — Rua Caplstrano de Abreu,
1.

88 e 105:
Io Distrito de Águas — Rua Mena

Barreto, 76.
89,146,189:
Colégio Guanabara — Rua Volun-

tários da Pátria, 477.
90,111,112,113,218,228:
Colégio Virgem de Lourdes — São•Clemente, 438.
91 e 110:
Ginásio Brasil — Rua São Cie-

mente, 295.
100,102,216,219,220:
C. Israelita A. Liessln — Rua São

Clemente, 275/ 277.
106,108,158,171:
Colégio Jacobina — São Clemente,

121,123,124,159:
Escola Francisco Alves — Traves-

sa Pepe, 77.

GRANDE RIO
Caxias: Av Presidente Ker
Niterói: Rua São Pedro, r•Niterói: Av Amaral Peixot

Nova Iguaçu: r.w"-
sao João de Meritl

dfl costa í72
=>s ¦Graças. 288
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126,129,130,131,132:
Botafogo Futebol Regatas — Av.

Wencesláu Brás, 72.
127,191:
Fundação Cardeal Leme •— Rua

Álvaro Ramos, 441.
128,157,160,175,180,181:
Colégio A.D.N. — Rua São Cie-

mente, 159.

133,134,141:
Faculdade Nacional de Odontolo-

gia — Av. Pasteur, 438.
136,167,198,209,213:
Colégio Militar da Praia Verme-

lha — Praça General Tibúrcio, s/n.
138,139,140,143:
E. Cristo Redentor — Rua Candl-

do Gaírée, 107.

148, 149, 150, 151, 224, 226, 227:
Colégio São Fernando — RuaMarques de Olinda, 70.
152, 153, 192, 195, 196, 199, 229, 230,231:
Fundação GetúUo Vargas — Praiade Botafogo, 186.
161,164:
Instituto Santa úrsula — Rua Fa-rani, 75.

5.* ZONA ELEITORAL
Leme, Copacabana.

Seções Ia., 2a., 3a., 4a., 5a., 6a., 90,
92, 94, 95, 98, 100, 101, 107, 109, 300, 301,
302 e 315:

Escola São Tomás de Aquino —
Pça Alte. Júlio Noronha.

7,11:
Banco Mercantil de S. Paulo —

Rua Gustavo Sampaio, 630-A.
8, 16, 17, 23, 24, 79, 80, 85, 87, 103,

105,117, 154, 156, 215, 216 e 325:
Escola Roma — Praça Bernardelli

(Lido).
9,10,15,227,303,305,307:
Escola Integrada do Leme — Rua

Gal Ribeiro da Costa, 136.
12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 145, 149,

177, 178, 228, 229, 267, 269, 271, 277, 278,
280,285,318:

Colégio Infante D Henrique —
Rua Belfort Roxo, 433.

25:
Banco Francês-Italiano — Ruu

Rodolfo Dantas, 40/ A.
26, 33:
Banco Itaú — Av. Atlântica,

l 620.
27,273:
Banco Nacional — Av. Copacaba-

na, 387-A.
28, 29, 30, 31, 32, 91, 96, 99, 122, 124,

141, 155, 159, 198, 201, 205, 207 c 244:
Escola Alencastro Guimarães —

Praça Cardeal Arcoverde.
34, 40, 41,133, 136:
Externato Santo Antônio -- A/

Copacabana, 437.
35, 36 37, 38, 82, 83, 84, 86, 88, 102;
Escola Cícero Pena — Av. Atlanti-

ca, 1 976.
39:
Banco Bamerindus do Brasil, Av

Copacabana, 484/ B.
42, 43, 52, 53, 54, 230, 231, 247, 248,

304 e 326:
Colégio Sacré-Coeur de Marie —

Rua Tonelero, 56.
44, 45, 72, 73, 74, 75, 76, 162, 266:
Colégio Pedro Álvares Cabral —

Rua República do Peru, 104.
46:
Banco Real — Av. Copacabana,

528.
47:
Banco Comércio Indústria de S.

Paulo — Av. Copacabana, 542.
48,169:
Bradesco — Rua Siqueira Cam-

pos, 143, loja 7.
49, 50,167,168:
Superintendência de Obras Sul

Rua Siqueira Campos, 129.
51:
Bradesco — Rua Barata Ribeiro,

255.
55,113:
União Bancos Brasileiros — Av.

Copacabana, 728.
97:
União Bancos Brasileiros — Rua

Siqueira Campos, 143, loja 1.
56, 57,125:
Centro Médico Sanitário — Rua

Tonelero, 282.
58, 59:
INPS — Rua Raimundo Corrêa,

20.
60,61,62,64,232,233:
Clube Israelita Brasileiro, Rua

Barata Ribeiro, 489.

65:
Banco Lar Brasileiro — Av. Copa-

cabana, 661.
66,67:
Banco Boavista — Av. Copacaba-

na, 656-A.
68:
Banco de Crédito Real — Av. Co-

pacabana, 698.
C3,144:
Banco Estado Minas Gerais — Av.

Copacabana, 723.
70, 71,110,118:
Caixa Econômica — Penhores 

Av. Copacabana, 759.
78:
Ouro Negro S/A — Rua Barata

Ribeiro, 473 — Loja 35.
81,170:
Letra S/A — Av. Copacabana,

445.
89:
Banco Mercantil do Brasil — Av

Copacabana, 479.
93:
Banco do Estado de São Paulo 

Av. Copacabana, 580.
104:
Igreja N S do Rosário — Rua Gal.

Ribeiro da Costa, 164.
106, 134, 140, 163. 181, 199, 203,

214,238,240,252:
Sesc — Restaurante — Rua Do-

mingos Ferrara, 156.
108, 327:
Banorte — Rua Barata Ribeiro

502.
111,123: .
BEG — Av. Copacabana, 730.
127,131,135:
BEG — Av. Copacabana, 128.
260,261,264,257:
BEG — Figueiredo de Magalhães,

263.
112:
Banco de Crédito Real — Av. Co-

pacabana, 386.
114:
Banco Mercantil — Rua Constan-

te Ramos, 29.
115:
Grupo Financeiro Independência— Av. Copacabana, 426.
116:
Banco de Crédito Nacional — Rua

Santa Clara, 81.
119,121:
Caixa Econômica — Rua BarataRibeiro, 379-A.
120,130:
Banco do Estado do Rio Grande

do Sul — Av. Copacabana, 827.
126, 262, 263:
Banco Real — Av. Copacabana,

804.
128:
Residência Crédito Imobiliário —

Av. Copacabana, 831-C.
129:
Bradesco — Barata Ribeiro, 255.
132:
Instituto São Paulo Apóstolo —

Contante Ramos, 96.
137:
Banco Bandeirantes de Comércio— Av. Copacabana, 788.
138:
Residência Crédito Imobiliário _

Av Copacabana, 249-A.
139:
Morada — Barata Ribeiro, 391-A.

142:
Banco do Brasil — Siqueira Cam-

pos, 143, loja 19.
143, 146:
Delfim Imobiliária — Av. Copaca-

bana, 647 — A.
147:
Unibanco — Rua Santa Clara, 33— A.
148:
Escola Ofélia de Agostini — Rua

Henrique Oswald, 188.
150:
Caixe Econômica — Rua Gustavo

Sampaio, 542-A.
151,152,153, 217, 218, 226:
Leme Tênis Clube — Rua Gustavo

Sampaio, 74.
158:
Banoo Bamerindus do Brasil —

Av. Copacabana, 484/B.
160,161:
Instituto Santo Antônio de Pádua— Rua Tonelero, 197.
164:
Banco Econômico — Rua Piguei-

redo Magalhães, 94.
165:

,. Banco Real — Figueiredo Maga-
lhães, 108-A.

166,197,213:
Banco do Brasil — Av Copacaba-

na, 619-A.
171:
Banoo Nacional — Rua Barata

Ribeiro, 407.
172:
Crefisul — Rua Santa Clara, 50.
173,183, 186,191, 236, 306:
Instituto S. Paulo Apósitolo — Rua

Constante Ramos, 96.
174:
Banco Crédito Real — Av. Copa-

cabana, 698.
175,194:
Banco Mercantil de São Paulo 

Rua Constante Ramos, 29 — A.
176,184:
Banco Nacional — Av. Copacaba-

na, 647-c.
179, 182:
Recanto Infantil — Rua Santa

Clara, 245.
180:
Banco do Estado do Rio Grande

do Sul — Av. Copacabana, 827-A.
185:
União de Bancos Brasileiros —

Av. Copacabana, 115-A.
187, 210:
Banco Nacional — Av. Copacaba-

na, 454.
188,211,317:
Banco Itaú — Av. Copacabana,

581-A.
189,190,192, 295:
Instituto Copacabana — Rua Cin-to de Julho, 254.
193, 200, 206:
Instituto Santa Filomena — RuaMaestro Fco. Braga, 140.
195, 208:
Banco Itaú — Av. Copacabana,

115-C
196, 204:
Caixa Econômica — Rua Gustavo

Sampaio, 542-A.
209, 282:

103 ^DCO 
^^ ~ Av- Copacabana,

166 e 187:
E. t p. Paula Barros — Rua Mi-guel Pereira, 17.
168, 217, 221:
Faculdade Nacional de CiênciasEconômicas — Av. Pasteur, 250169,170,193,194:
Instituto Benjamin Constant —Av. Pasteur, 350.
174,179,188:

212, 284:
Bradesco— Av. Copacabana,

581-F. '
219:
Igreja Batista — Rua Décio Vila-res, 194.
220:
Banco Holandês Unido  AvAtlântica, 1602-A.
221:
CTB — Av. Copacabana, 462-A.
222:
Banco Boavista — Av. Copacaba-na, 656-A.
223, 224, 243:
Instituto São Sebastião — RuaToneleiro, 338.
225, 239, .42:
Imposto Coletor 5a. RA — Rua Ba-rata Ribeiro, 167.
234:
Banco Bandeirantes — Av. Copa-cabana, 788.
235:
CRECLMOV — Rua Constante Ra-

mos, 114.
237,241, 255:

.- Banco Real — Av. Copacabana,
599—A.

245, 246, 275:
Aliança Francesa — RuaDuvl-vier, 43-A.
249:
Banco Mercantil do Brasil — Av.

Copacabana, 479-A.
250, 253:
Bradesco — Av. Copacabana, 224.
251, 332:
Banco Boavista — Rua Antônio

Vieira, 24-B.
254:
Jardim <ia Infância Nenequita —

Rua Henrique Oswaldo, 116.
256:
Júlio Bogoricin Imóveis — Rua

Barata Ribeiro, 586.
258:
-JEG — Rua Belfort Roxo, 158-A.
259:
Coírelar — Av. Copacabana.

534-A.
272:
Instituto Pee-Wee — Rua Felipe

de Oliveira, 15.
287,289:
Caixa Econômica — Av. Copaca-

bana, 427.
291: »
Banco do Estado de Minas Gerais— Av. Copacabana, 38G-B.
293 e 294:
Banco Nacional — Av. Copacaba-

ma, 44-A.
296:
Centro Médico Sanitário — Rua

Tonelero, 282.
310, 311,313:
Banco Nacional Brasileiro — Rua

Constante Ramos, 33-A.' 320:
Banco Sul Brasileiro — Av. Copa-

cabana, 605-A.
323:

Banoo Nacional — Rua Santa Cia-
ra, 86-B.

329:
Banco Boavista — Rua Barata Ri-

beiro, 96-A.
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6.a ZONA ELEITORAL
Engenho Velho, Praça da Ban-

deira, Rio Comprido.
Seções Ia., 28, 35, 45 e 48:
Escola Bárbara Ottoni — Rua Se-

nador Furtado, 94.
2, 15, 33, 49, 175, 184, 188, 194, 212,

217 e 226:
Escola Municipal Reverendo Mar-

tin Luther King — Rua Joaquim Pa-
lhares, 648.

3, 21, 31, 37, 42, 43, 44, 51, 53, 55,
64, 73, 112, 119, 125, 130, 144, 155, 163,
167 e 174:

Instituto de Educação — Rua Ma.
riz e Barros, 273.

4, 27, 40, 54, 68, 76, 81, 87, 93 e 134:
Escola Pereira Passos — Pça. Con-

dessa Paulo de Frontin, 45.
5, 30, 39, 52, 75, 77, 79, 147, 201 e

243:
Escola Técnica Federal Celso S. da

Fonseca — Av. Maracanã, 229.
6, 29, 36, 121, 128, 141, 179 e 190:
Clube Municipal — Rua Haddock

Lobo, 359.
7, 139 e 232:
Satélite Clube — Rua Haddock

Lobo, 227.
8, 22, 38, 60, 69, 86, 97, 116, 129 e

142:
Sociedade de Ensino Superior Es-

tácio de Sá — Rua do Bispo, 83.
9, 32, 46, 70, 78, 85, 95, 99, 110, 114,

123, 127, 158, 165, 177 e 192:
Escola Estados Unidos — Rua Ita-

ptru, 453.

10, 34 e 182:
Instituito Lafayefcte — Rua Had-

dock Lobo, 253.
11, 72, 91, 101, 204 e 207:
Escola Canadá — Rua São Carlos,

181.
12, 82 e 161:
Administração do Jardim Zoológl-

co — Quinta da Boa Vista.
13, 58 e 135:
São Cristóvão Futebol e Regatas

— Rua Figueira de Melo, 200.
14, 19, 138, 150, 181 e 185:
Instituto Isabel — Rua Mariz e

Barros, 612.
16, 50, 56, 61, 71 e 122:
Escola Benedito Ottoni — Rua Se-

nador Furtado, 90.
17, 66 e 103:
Colégio de Aplicação Prof. Fer-

nando R. da Silveira — Rua Barão de
Itapagipe, 311.

18, 20, 84 e 108:
Escola Azevedo Sodré — Rua Ba-

rão de Ubá, 331.
23:
Seminário São José — Av. Paulo

de Frontin, 568.
24, 67, 83, 98, 102, 106, 113, 117 e

126:
Escola Mem de Sá — Rua Cam-

pos da Paz, 218.
25, 94, 189, 198, 205, 208, 216 e 220:
Ginásio Antônio Prado Júnior —

Rua Mariz e Barros, 273-A.
26, 89 e 118:
Escola Conselheiro Mayrink —

Praça General Portinho, 2.

41, 154, 162, 171, 176, 183, 191, 197,
206 e 211:

Escola Jenny Gomes — Av. Paulo
de Frontin, 452.

57, 63, 107, 133, 145, 199 e 215:
Colégio Paulo de Frontin — Rua

Barão de Ubá, 399.
59, 74, 80, 96, 157, 164, 170, 233 e

237:
Escola Mário Cláudio — Rua Had-

dock Lobo, 148.
62, 65, 88 e 100:
Centro Transmontano — Av. Me-

Io Matos, 19.
90, 92 e 202:
Colégio Clóvis Salgado — Rua Se-

nador Furtado, 121.
104, 132, 234 e 241:
Educandário N S. Nazareth — Rua

Dr Agra, 115.
105, 111, 115, 124, 131, 137 e 148:
Colégio São Sebastião — Rua

Aristides Lobo, 46.
109, 152, 166, 186, 195, 209 e 221:
Escola Francisco Cabrita — Av.

Melo Matos, 34.
120 e 136:
Paróquia N S das Dores — Av.

Paulo de Frontin, 500.
140, 229 e 239:
Colégio Santa Dorotéia — Rua do

Bispo, 191.
143 e 151:
Centro de Providência do Rio

Comprido — Av. Paulo de Frontin,
500.

146:
Sport Club Minerva — Rua Itapi-

ru, 1305.
149, 160 e 173:
Associação Educacional Veiga de

Almeida — Rua Ibituruna, 108.
153, 169 e 187:
Colégio Sagres — Rua Sampaio

Viana, 184.
156 e 172:
Casa das Beiras — Rua Barão de

Ubá, 341.
159, 168, 180, 213, 223 e 235:
Escola Técnica Ferreira Viana -~

Rua General Canabarro, 291.
178, 193, 195, 210 e 222:
Colégio de Aplicação Prof. Fer-

nando R. da Silveira (anexo) — Rua
Haddock Lobo, 269.

200, 213, 218 e 227:
Escola N S Salete — Rua Catum-

bl, 78.
203:
Escola Marechal Machado Bltten-

court — Av. Bartolomeu de Gusmão,
890.

218, 224, 230 e 238:
Paróquia de São Francisco de As-

sis — Rua da Estrela, 14.
225; 231, 236 e 242:
Instituto Guanabara (Matriz) —

Rua Mariz e Barros, 420.
228 e 240:
Instituto Guanabara (filial) —

Av. Melo Matos, 33.

7.a ZONA ELEITORAL
Barra da Tijuca, Jardim de Alá,

Jardim Botânico, Maracanã, Recreio
dos Bandeirantes, Tijuca.

Seções Ia., 2a., 3a., 4a. e 117:
Colégio da Companhia Santa Te-

reza de Jesus — R. São Francisco Xa-
vier, 11.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 244:
Inst. Lafayette — Conde de Bon-

fim, 186.
12:
Cinema América — Conde de

Bonfim, 344.
13:
Cinema Carioca — Conde de

Bonfim, 338.
14, 16 e 279:
VIII Região Administrativa Tijuca

— R. Desembargador Isidro, 41.
15:
Banco Sul Brasileiro — R. Gen.

Roca, 661-C.
17:
Cine Metro-Tijuca — R. Conde de

Bonfim, 366.
18, 19 e 20:
Escola Municipal 7.8.21 Bezerra de

Menezes — Rua São Francisco Xavier,
143.

21 e 22:
Dlv. de Educação e Cultura — 8a

R. A. — R. Pereira de Siqueira, 43.
23 e 24:
Soe. Brás. de Cultura Inglesa —

R. Alm. Cochrane, 21.
25:
Curso Hélio Alonso — R. Alm. Co-

ehrane, 40.
26, 27, 123 e 281:
Inst. Braga Carneiro — R. dos

Araújos, 60.
28 e 29:
Cine Art-Palácio Tüjuca — R.

Conde de Bonfim, 406.

30, 31 e 32:
Escola Municipal 7. 8. 7 — Bom-

beiro Geraldo Dias — R. Francisco
Graça, 81.

33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 97, 106,
-109, 230, 231 e 242:

Tijuca Tênis Clube — Av. Heitor
Beltrão, 1158.

36, 37, 38 e 145:
Escola Municipal 7. 8. 8 — Pru-

dente de Morais — R. Enes de Souza,
36.

39, 40, 41, 141, 154, 165 e 174:
Colégio Batista — R. José Higino,

416.
46, 47, 48 e 270:
Escola Palas — R. Conde de Bon-

fim, 682.
49, 50 e 51:
Escola Municipal 7. 8. 9 — Barão

de Itacurussá — R. Andrade Neves,
481.

52, 53, 54, 155, 159, 179 e 182:
Colégio ADN — R. Conde de Bon-

fim, 850.
55, 56, 57, 58, 172, 177, 245, 283:
Colégio Batista Brasileiro — Rua

Conde de Bonfim, 743.
59, 127 e 130:
Escola Municipal 7. 8. 5 — Laudí-

mia Trotta — R. Antônio Basílio, 370.
60, 61, 62 e 63:
Cia. Cervejaria Brahma — R. Jo-

sé Higino, 115.
64 e 65:
Dep. de Vias Urbanas — R. Dr

Otávio Kelly, 48.
66, 67, 68, 69, 95, 158, 164, 169, 246

e 263:
Escola Municipal 7. 8.12 — Soares

Pereira — Av. Maracanã, 1450.
70, 71, 72 e 233:
Cia. Estadual de Águas — R. Dr

Otávio Kelly, 110.
73, 74, 75 e 76:
Jardim Escola Caçula — R. Conde

de Bonfim, 951.

77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 128, 132,
137, 144, 163, 228, 229, 234, 247, 260 e
273:

Colégio São José — R. Conde de
Bonfim, 1067.

83, 84, 85 e 86:
Escola Municipal 7. 8. 14 — Araújo

Porto Alegre — Estrada Velha da Ti-
jucá, 181.

87, 88 e 276:
Escola Municipal 7. 8. 15 — Me-

nezes Vieira — R. Boa Vista, 154.
89, 90 e 91:
Escola Municipal 7. 8. 16 — José

da Silva Araújo — Estrada das Fur-
nas, 2 109.

92, 99, 176 e 268:
Itanhangá Golf Clube — Estrada

da Barra da Tijuca, 2 005.
93:
Banco do Est. do Rio de Janeiro

— R. Conde de Bonfim, 390.
94, 98, 115 e 118:
Escola Municipal 7. 8. 10 — Al-

mirante Barroso — R. Homem de Me-
Io, 992.

96, 104 e 105:
Inst. Santa Rita — R. Conde de

Bonfim, 735.
101, 107, 142 e 160:
Colégio Santa Marcelina — Estra-

da do Açude, 250.
102, 120 e 121:
Cia. de Cigarros Souza Cruz — R.

Conde de Bonfim, 1181.
103 e 170:
Cine Tijuca-Palace — R. Conde de

Bonfim, 214-A.
108:
Cinema Rio — R. Conde de Bon-

fim, 302.
110:
Banco do Estado do Rio Grande

do Sul — R. Gen. Roca, 798.
111, 136 e 150:
Banco de Crédito Real de Minas

Gerais — R. Conde de Bonfim, 372.

112:
Banco Nacional — R. Conde de

Bonfim, 310-A.
113:
Banco do Brasil — R. Conde de

Bonfim, 369-A.
114, 140 e 153:
Escola Municipal 7. 8. 11 — Gene-

ral Euclides de Figueiredo — R. Alzi-
ra Brandão, 500.

116:
Escola Elza Campos — R. Antônio

Basílio, 135.
119:
Banco Bamerlndus do Brasil —

R. Conde de Bonfim, 377-A.
122, 126 e 129:
Assoc. de Cultura Franco-BrasileI-

ra — R. Andrade Neves, 315.
124:
Inspetoria de Rendas Regionais —

R. Conde de Bonfim, 648-A.
125:
Banco Boavista — R. Gen. Roca,

675-A.
131:
Banco Real — Pca. Saens Pena,

61-A.
133:
Banco Nacional — R. Conde de

Bonfim, 725-D.
134:
Banco do Est. do Rio de Janeiro

— R. Conde de Bonfim, 20-A.
135:
Inst. de Prev. do Est. do Rio de

Janeiro — R. Major Ávila, 132-A.
138:
Banco Boavista — Rua Uruguai,

199-A.
139:
Banco Brasileiro de Descontos —

Rua Pinto de Figueiredo, 31-A.
161:
Banco Brasileiro de Descontos —

Rua Conde de Bonfim, 55.
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143, 148, 152:
Banco do Estado do Rio de Ja-neiro — R. Conde de Bonfim, 719-A eB.
146:
Caderneta de Poupança GrandeRio — R. Conde de Bonfim, 484-A.
147, 168, 173, 186:
Colégio Regina Coeli — CondeBonfim, 1 305.
149:
Banco Brasileiro de Investimento— R. Conde de Bonfim, 143.
151:
Banco Itaú — R. Conde de Bon-fim, 801-loja.

Atuais |-j n,^ã c# U{,wl ^h j.^^ _ __Suplemento Especial do Jornal do Brasil Q 13/11/76

Benfica, Engenho Novo, Riachue-
Io, Rocha, Sampaio, São Francisco Xa-
vier, Madureira, Méier.

3.a, 32, 44, 48, 54, 58, 64, 77, 78,
124, 135, 146, 151, 154, 157, 165, 175, 180,

Colégio Metalúrgico — Rua Ana
Néri, 152 — Pedregulho.

2, 36, 47, 59, 73, 86, 96, 107, 118,
124, 135, 146, 151, 154, 157, 165, 175 180,
185, 189 e 264:

Escola Euvaldo Lodi — SENAI -^
Rua Costa Lobo, 246 — Triagem.

3, 32, 44, 48, 54, 58, 64, 77, 78,
99, 117, 129, 147, 160, 178, 188, 208 e
318:

Escola Delfim Moreira — Praça
Ubajara, 28 — Rocha.

4, 17, 67, 171 e 251:
Tenda Espirita Mirim — Av. Ma-

rechal Rondon, 597 — S. Francisco
Xavier.

5, 6, 66, 83, 84, 119, 125, 153, 198
279, 283, 290, 296 e 303:

Escola José Veríssimo — Rua Hen-
rique Dias, 34 — Rocha.

7a., 65, 138 e 232:
Riachuelo Tênis Clube — Rua Ma-

rechal Bittencourt, 117 — Riachuelo.

São Cristóvão.
Seções Ia. e 36:
Escola Portugal — Avenida do

Exército — Quinta da Boa Vista.
2, 3, 38, 95, 104, 119 e 128:
Escola Nilo Peçanha — Avenida

Pedro Segundo, 398.
4, 46, 57, 72, 94, 103, 115, 139 e 157:
Colégio Pedro H — Campo de SãoCristóvão, 177.
5, 6, 42, 64, 102 e 126:
Colégio Brasileiro de São Cristo-

vão — Rua prof. Antônio Henrique de
Noronha, 2.

7, 141, 143 e 144:
6? Distrito Sanitário — Avenida

do Exército, 1.
8, 28, 81, 84, 127 e 131:
Escola Gonçalves Dias — Campo

de São Cristóvão, 115.
9, 39 e 65:
Educandáilo Gonçalves de Araújo

— Campo de São Cristóvão, 310.
10, 47, 78 e 151:
Colégio Pio Americano — Rua São

Januário, 314.
11, 24, 34 e 40:
Escola Florlano Peixoto — Praça

Argentina, 2.

162:
Banco Itaú — R. Conde de Bon-fim, 375-A.
156:
Unibanco — R. Conde de Bonfim,

494.
157:
Banco Nacional Brasileiro — RConde de Bonfim, 685-A.
166:
União de Bancos Brasileiros —

R. Conde de Bonfim, 214-A.
167:
Banco do Estado de São Paulo —

R. Conde de Bonfim, 395.

171:
Cinema Tijuca — R. Conde deBonfim, 422. '.
175:
Morada Assoc. de Poupança e Em-

préstimo — R. Conde de Bonfim 569178:
Banco Itaú — R. Conde de Bon-fim, 167.
180:
Letra — Crédito Imobiliário — RConde de Bonfim, 490-A.
181 e 184:.
Matriz Nossa Senhora do Líbano— R. Conde de Bonfim, 638.
183:
Cinema-m — R. Conde de Bon-fim, 229.

185:
Delfim Rio — Crédito Imobiliário— R. Conde de Bonfim, 391-A.
232, 243, 262 e 275:
Agremiação Espírita Francisco dePaula — R. dos Araújos, 28.
255, 258, 261 e 274:
Colégio Impacto — R. Desembar-

gador Izidro, 68.
280:
Montanha Clube — Estrada Velhada Tijuca, 447.
282:
Stúdio Tijuca — R. Desembarga-

dor Izidro, 10.

8.a ZONA ELEITORAL
8a., 26, 100, 197 e 259:
INAR — Rua Vinte e Quatro de

Maio, 494 — Riachuelo (antigo Cole-
gio Lutécla).

9, 11, 24, 40, 42, 53, 63, 80, 108, 120,
159, 206 e 269:

SENAC — Rua Vinte e Quatro de
Maio, 543, Riachuelo.

10, 74, 113 e 209:
Sampaio Atlético Clube — Rua

Antunes Garcia, 12 — Sampaio.
12, 16, 23, 50, 88, 97, 109, 122, 123,

150, 177, 192, 213, 226, 246, 257, e 277:
Escola Sarmiento — Rua Vinte e

Quatro de Maio, 931 — Engenho Novo.
13, 38, 52, 72, 92, 114, 139, 164, 306

e 313:
Escola George Summer — Rua

Ana Néri, 2 028 — Fundos — Riachue-
Io.

14, 21, 57, 60, 101, 105, 116, 121, 141,
143 e 182:

Instituto Superior de Ensino Cel-
so Lisboa — Rua Vinte e Quatro de
Maio, 797 — Sampaio.

15, 130, 284, 298 e 311:
Escola Medeiros de Albuquerque —

Rua Bolívia, 62 — Engenho Novo.

18, 20, 25, 31, 34, 51, 61, 71, 194,
221, 228, 234, 237, 241, 245, 250, 254, 260
e 271:

Escola Técnica de Indústria Qui-
mica e Têxtil — SENAI — Rua Dr.
Manuel Cotrlm, 195 — Riachuelo.

27, 45, 69 e 270:
Associação Atlética Jacaré — Rua

Silva Rego, 49 — Jacaré.
28, 43, 68, 111, 128, 282, 291, 299,

309 e 314:
Colégio Estaduai Gonzaga da Ga-

ma Filho — Rua General Gustavo
Cordeiro de Faria, 578 — Pedregulho.

19, 37, 56, 126 e 301:
Escola Dr Mário Augusto Teixeira

de Freitas — Pça Ibaé — Eng. Novo.
29, 33, 35 e 312:
Escola Presidente Kennedy — Rua

Vitor Meireles, 63 — Riachuelo.
55, 70 e 304:
Colégio Maria Imaculada — Rua

S. Francisco Xavier, 935 — São Fran-
cisco Xavier.

75, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 98, 103,
104 e 317:

Ginásio Salesiano — São Fran-
cisco de Sales — Rua Luis Anchieta,

48 — Jacaré.
79, 93 e 127:
Esporte Clube Garnier — Rua Ana

Néri, 1 540 — Rocha.
87,106, 285, 295 e 307:
Escola Senegal — Av. Marechal

Rondon, 2 920 — Engenho Novo.
110, 223, 224, 233, 249 e 262:
Escola Brício Filho — Conjunto

do ex-Combatente — Av. Suburbana,
1 496 — Benfica.

112, 193, 288 e 297:
Magnatas Futebol de Salão —

Rua General Belford, 336 — Rocha.
278, 280, 281, 287, 289, 292, 293 c

300:
Escola Rio de Janeiro — Rua Pe-

çanha da Silva, 165 — Engenho No-
vo.

286, 294, 302, 305 e-308:
Instituto de Educação Conceição

— Rua Murilo, 165 — Engenho Novo.
310, 315 e 316:
Jardim Escola Pirilampo — Rua

Miguel Ângelo, 541 — Cachambi.
319 e 320:
Esporte Clube Unidos da Barone-

sa — Rua Dois de Maio, 602 — Enge-
nho Novo.

9.a ZONA ELEITORAL
12, 13, 14, 33, 48, 53, 73, 88, 90, 105,114, 155 e 163:
CADEG — Mercado — Rua Capi-tão Félix, 16 a 28.
15, 16, 26, 29, 43, 50, 54 e 77:
Escola Alice Amaral Peixoto —

Rua Ébano, 205.
17, 25, 37, 51, 62, 70, 79, 87, 99, 108

e 118:
Clube de Regatas Vasco da Gama— Rua General Almério de Moura131.
18, 27, 44, 55 e 161:
Setor de Garagem da Divisão deApoio da Secretaria de Obras de Llm-

peza Urbana — Rua Bela, 1103.
19, 82 e 92:

Hoechst do Brasil — Rua Sá Freire
58.

20, 35 e 136:
Sport Club 1° de Maio — Rua do

Bonfim, 170.
21, 31, 106, 112 e 145:
Escola Marechal Esperidião Rosas

— Rua Duque de Caxias, 5 — Arsenal
de Guerra — Caju.

22, 32,45, 56, 66, 74 e 147:
Instituto Nacional de Pesquisas

Hldroviárias — Rua General Gurjão
166 — Caju.

30, 60, 68, 158, 160 e 162:
Colégio Imaculado Coração de Ma-

ria — Rua Teixeira Júnior, 80.
41, 122, 129, 133, 150, 153 e 159:
Escola João Camargo — Rua RI-

cardo Machado, s/n°.
49 e 75:
Superintendência de Campanhas

de Saúde Pública — Av. Pedro II, 278.
52 e 58:
Fábrica Trevoli — Rua Coronel

Cabrita, 57.
59 e 101:
SURSAN — Departamento de

Limpeza Urbana — Rua Bela, 1103.
61:
Hospital São Sebastião — Rua

Carlos Seidl, 395.
63, 67 e 110:
Matriz de Santo André — Rua Be-

Ia, 1265.
69, 83, 93 e 117:
Universidade do Estado do Rio de

Janeiro — Rua Fonseca Teles, 121.
71, 80, 96, 98,107 e 116:
Escola Edmundo Bittencourt —

Rua Capitão Félix, s/n°.

76, 100 e 135:
Maternidade Fernando Magalhães

Rua General José Cristino, 87.
85:
Ford Administração e Consórcios

Av. Pedro n, 316.
86, 91, 109, 111, 120 e 154:
Centro Interescolar Olavo Bllac —

Praça Argentina, 2.
89 e 97:
Casa São Luiz para Velhice — Rua

General Gurjão, 533 — Caju.
113, 121, 130 e 149:
Dunlop — Avenida Brasil, 1745.
123, 132, 138 e 152:
Escola Marechal Mascarenhas de

Morais — Rua Carlos Seidl, s/n°.
124, 142, 146 e 148:
Centro Social Cardeal Jaime Ca-

mara — Rua Lopes Trovão, 305.
125, 134, 137 e 140:
Clube São Cristóvão Imperial 

Rua General José Cristino, 19.
156 e 164:

-Frota Nacional de Petroleiro
(Fronape) — Rua Carlos Seidl, 188.
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10a ZONA ELEITORAL
Abolição, Terra Nova, Cascadura,

Cavalcante, Encantado, Piedade, Pila-
res, Quintino.

le 87:
Piedade Tênis Clube — Rua Tor-

res de Oliveira 29, Piedade.
2 a 4 e 121:
Escola Pélix Pacheco — Rua Assis

Carneiro 649, Piedade. ,
5 a 10:
Escola El Salvador — Rua Almeida

Nogueira 85, Piedade.
11 a 31, 92, 93 e 175:
Funabem — Rua Clarimundo de

Melo 847, Quintino.
32 a 34:
Escola Sérvulo de Lima — Rua

Elias da Silva 27, Piedade.
35:
13.° Distrito de Edificações — Rua

Elias da Silva 27, Piedade.
36:
13.° Distrito de Obras — Rua Elias

da Silva 27, Piedade.
37, 38, 110, 122, 133 e 163: "
Escola Haiti — Rua Duarte Teixei-

ra 15, Quintino.
39 a 44 e 174:
Escola Quintino Bocaiúva — Rua

Vital 152, Quintino. •
45 e 46:
Instituto Guarani — Rua Silva

Xavier 31, Abolição.
47, 79 a 84:
Escola João Kopke — Rua Sou-

za Cerqueira 63, Piedade.
48 a 53:
Escola Azevedo Júnior — Rua Sil-

va Gomes 55, Cascadura.
54e55:
Cascadura Tênis Clube — Rua

Barbosa 164, Cascadura,
56 á 61:
Ginásio Progresso — Rua Cerquei-

ra Daltro 244, Cascadura.

62 a 66:
Escola Espírito Santo — Rua Mú-

cio Teixeira 25, Cavalcante.
67 e 68:
A. A. B. Cavalcante — Rua Gra-

ça Melo 640, Cavalcante.
69 a 72:
Escola Filadelfo Azevedo — Rua

Graça Melo 640, Cavalcante.
- 73 a 78, 103, 115, 105, 125 e 168:

Escola Maranhão — Av. João Ri-
beiro 389, Pilares.

85, 86 e 124:
Piedade F. Clube — Rua Antônio

Vargas 48, Piedade!1
88:
Conceição P. Clube — Rua^ da Pá-

tria 675, Piedade.
89 e 131:
Social Clube Marabu -*-• Rua Cia-

rlmundo de Melo 193/199, Piedade.
90 e 91:
União dos Cegos do Brasil — Rua

Clarimundo de Melo 216, Piedade.
94 e 128: :
S. C. Oposição — Av. Suburbana

8808, Piedade.
95 a 100 e 116:
Escola França —.Rua Padre Nó-

brega 725. Piedade.
101,402, 108 e 109:
C. Com. Ind. Pilares — Rua Ca-

simiro de Abreu 176, Pilares.
104, 106, 107 e 112:
SESI — Rua Clarimundo de Me-

Io 272, Piedade.
. 111, 129 e 145:

Escola Frei Leopoldo — Rua Her-
culano Pena s/n, Cavalcante.

113 e 143:
G. R. Vera Cruz — Rua Frei Hen-

rique 46, Piedade.
114:
Ginásio Quintino — Rua Vital

320, Quintino.

117, 127 e 144:
Escola Cinco de Julho — Praça

Artur de Azevedo s/n, Cavalcante.
118:
G. C. Trinta de Janeiro — Rua

Goiás 1334-B, Quintino.
119:
10.° Distrito de Puericultura —

Rua Emílio de Menezes 230, Piedade.
120, 182, 189 e 193:
Escola São José — Rua Divino

Salvador 153, Piedade.
123 e 135:
Escola Rocha Pombo — Rua João

Barbalho 737, Quintino.
124 e 136:
Igreja São Vicente de Paula —

Rua Clarimundo de Melo 222, Encan-
tado. '. ¦

126 e 134:
Escola Adeimar Tavares — Rua

Augusto Franco s/n, Cavalcante.
130:

- Abolição Veículos Ltda. — Rua
Silva Xavier 36, Abolição.

132 e 140:
• Escola Silva- Jardim — Rua Sido-

nio Paes 227, Cascadura.
137: -
Refinaria Piedade S.A. — Rua As-~sis Carneiro 80-A, Piedade.
138:
Igreja Presbiteriana — Av. Su-

burbana 8886, Piedade.-139:
Banco do" Estado da Guanabara —

Av. João Ribeiro 44-A, Pilares.
141:
Colégio João Lira Filho — Av. Su-

burbana 9503, Piedade.
146, 150, 156 e 161:
Escola Suécia — Rua Mateus de

Andrade 42, Terranova.
148 e 164:
Escola Virgílio Melo Franco —

Rua E — Bairro Dadur, Piedade.

149,154, 158, 162 e 167:
G. E. Prof Souza Silveira — Rua

Amália s/n, Quintino.
151, 170, 179 e 183:
Colégio Prof Roberto Lisboa —

Rua da Capela 75, Piedade. .
152, 159, 185, 188, 191 e 194:
Faculdade de Educação e Letras

Rua Clarimundo de Melo 79, En-
cantado.

153:
S. C. Vital — Rua Vital 80, Quin-

tino. v
155, 176 e 177:
Escola Senador Francisco Gallotti

Av. Suburbana 9755, Cascadura.
157 e 165:
Escola Rui Carneiro da Cunha —

Praça Roraima s/n, Cascadura.
160, 172 e 178:
Escola Jaime Costa — Rua Múcio

Teixeira 25, Cavalcante.
166:
Banco do Estado da Guanabara —

Praça N Sa do Amparo s/n, Casca-
dura:

169 e 174:
Instituto Silva Mattos — Rua Si-

dônio Paes 127, Cascadura.
171:
Ginásio Rocha Maia — Rua Cia-

rimundo de Melo 399, Piedade.
173:
Banco Nacional S.A. — Av. João

Ribeiro 49, Pilares.
180, 187 e 192:
Igreja Metodista — Rua Glazlou

71, Pilares.
181:
Ginásio N Sa do Amparo — Rua

Oscar 70, Quintino.
184, 186, 190 e 195:
Colégio Júlio de Mesquita Filho —

Rua Barbosa 229, Cascadura.

11a ZONA ELEITORAL
Bonsucesso, Brás de Pina, Cordo-

vil, Lucas, Penha, Ramos, Olaria.

2B-1, 2B-2, 2B-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4,
2-5, 2-6 e 2-7:
Escola Bahia — Av. Brasil 5850.
2-8: 1
Escola Darke de Matos — Av. Gui-

lherme 107.
2-9 e 2-10:
Escola IV Centenário — Rua Nova

Jerusalém s/n.
2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16,
2-30 e-2-31:
Escola Clotildes Guimarães — Av.

Postal 29.
2-17, 2-18, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42 e
2-48:
Escola Dilermando Cruz — Av.

Teixeira de Castro 407.
2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24,
2-25, 2-26, 2-27, 2t28, 2-50, 2-52 e
2-61:
Escola Rui Barbosa — Rua Aguiar

Moreira 652.
2-29 e 2-58:
Grêmio R. Santos Dumont — Rua

Aguiar Moreira 555.
2-32, 2-33, 2-34, 2-53 e 2-54:
Escola Pedro Lessa — Rua Adail

61.
2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2.-51, 2-55,
2-57, 2-62 e 2-63:
Bonsucesso Futebol Clube — Av.

Teixeira de Castro 54.
2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-4»,
2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69,
2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 2-75,
2-76, 2-77, 2-78, 2-79, 2-80 e 2-81:
Colégio Luso-Carioca — SUAM —

Av. Paris 72.

2-56:
Jardim da Infância Ursinho Astro-

nauta — Av. Nova Iorque, 371.
2-59 e 2-60:
York Esporte Clube — Av. Nova

Iorque 336.
2-82, 2-83, 2-84, 2-85, 2-86 e 2-87:
Escola Carlos Chagas — Conj.

Pres. Mediei — Av. Teixeira de Castro
s/n.

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8,
3-9 e 3-10:
Escola Armando S. de Oliveira —

Rua Gérson Ferreira s/n.
3-11, 3-12, 3-23, 3-24, 3-25 e 3-43:
Escola Edmundo Lins — Rua N Sa

das Graças 699-F.
3-13, 3-16 e 3-17:
Jardim Infância Ciranda. — Rua

Cardoso de Moraes 442.
3-14, 3-15, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22,
3-26 e 3-27:
Gin. Ten-General Napion — Av.

Almirante Frontin s/n.
3-18:
Escola SanfAnna — Rua Barrei-

ros 1293.
3-28, 3-31, 3-32, 3-46, 3-48 e 3-49:
Grêmio Rec. de Ramos — Rua

João Silva 65.
3-29 e 3-30:
Dept.v de Águas e Esgotos — Rua

André Pinto 29/31.
3-33 e 3-34:
Curso Santos Filho — Rua André

Pinto 57.
3-38, 3-39 e 3-42:

. Jardim Infância Pierre Janet —
Rua N Sa das Graças 699..

3-41:
Ass. Atlética de Ramos — Rua An-

dré Pinto 194.

3-47:
AGGS — Indústrias Gráficas S.A

— Rua Dorotéa 58.
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 e 4-7:
Escola Nerval de Gouvêa — Est.

Engenho de Pedra 310.
4-8, 4-9, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-33,
4-34, 4-35, 4-36 e 4-22:
Centro Social do IAPC — INPS —

Rua André Azevedo 87.
4-10 e 4-11:
Clube Rec. Coringa — Rua Çmt.

Vergueiro da Cruz 191.
4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-41 e 4-43:
Escola Berlim — Rua Noêmia Cruz

s/n.
4-20, 4-21, 4-23, 4-24, 4-37, 4-46 e
4-47:
Escola Miguel Couto — Rua Car-

lina s/n.
4-25, 4-26, 4-42, 4-44 e 4-45:
Escola Aníbal Freire — Rua Prof.

Plínio Bastos 631.
4-27, 4-28, 4-29, 4-30, 4-31, 4-32,
4-38, 4-39 e 4-40:
Colégio Santa Teresa — Rua Leo-

poldina Rego 502.
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8,
5-9, 5-10, 5-11 e 5-12:
Escola Pres. Eurlco Dutra — Rua

Dois s/ n — INPS — Penha.
5-13:
Centro Cívico Leopoldinense —

Rua Macapuri, 97.
5-14:
Inst. São Jorge — Rua Macapu-

ri 16 '

5-15, 5-16, 5-17, 5-18, 5-19, 5-20,
5-21, 5-22, 5-23, 5-24, 5-25, 5-26,
5-27, 5-28, 5-29 e 5-30: _
Escola Conde- de Agrolongo — Rua

Conde de Agrolongo 1246.

5-31, 5-32, 5-33, 5-34, 5-35, 5-36,
5-37, 5-74, 5-77 e 5-78:
Escola Heitor Lyrá — Rua Cuba

320.
5-38, 5-39, 5-40, 5-50 e 5-51:
Escola Edmundo da Luz Pinto —

Praça Esplanada s/n.
5-41 e 5-42:
Grêmio Recreativo IAPI/INPS.—

Rua Dois s/n — IAPI — Penha.
5-43, 5-44, 5r45, 5-46, 5-47, 5-48 e
5-49:
Colégio São Fabiano — Av. Luzi-

tania 169 e 179.
5-52, 5-53, 5-54, 5-55 e 5-56:
Escola Suíça — Praça Antônio Jo-

sé de Almeida s/n.
5-62, 5-63, 5-64, 5-65 e 5-66:
Ginásio Filadelfo de Azevedo —

Rua Luísa de Figueiredo 226.
5-67 e 5-68:
Ass. Atlética 30 de Maio — Rua

Bernardo de Figueiredo 170.
5-69, 5-70, 5-71, 5-72 e 5-73:
5-75, 5-86 e 5-87:
Ass. Atlética De Millus — Rua

Cuba 249.
5-76 e 5-79:
Coimbra Esporte Clube — Av. Ca-

mões 472.
5-80, 5-81 e 5-82:
Centro Cívico Leopoldinense —

Rua Quito 62/64.
5-83, 5-84 e 5-85:
Carioca Social Clube — Rua Con-

de de Agrolongo 959. 
*

5-88, 5-89, 5-90 e 5-91:
Escola Afranlo Costa — Praça Es-

planada s/n.
Vi:-
Brás de Pina C. Clube — Praça

Anhangá 112. k

Sempre
mais perto
de você.
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Copacabana: Av Copacabana. 1059
Câvea: Rua Marauês de Sào Vicente.
Ipanema: Rua Visconde de Firdj.3. 44.
Jardim Botânico: Pua Jardim Botam

"Laranjeiras:Rua das Laranjeiras, 251
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6-2, 6-3 e 6-12:
Inst. N Sa das Dores — Rua Atu-

riá 110
6-4° e 6-5:
Escola São João Bosco — Av. An-

tenor Navarro 537.
6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-21
e 6-22:
Escola São Paulo — Rua Najá 160.
6-13, 6-19 e 6-20:
Escola Goethe — Rua Piricumã

100.

6-14, 6-15, 6-16, 6-17 e 6-18:
Escola F. J. Oliveira Viana — Av.

Prof. Lineu Silva s/n.
6-21, 6-23, 6-24, 6-25, 6-26, 6-27,
6-28, 6-29 c 6-30:
Gin. N Sa das Graças — Rua Ta-

boraí 372.
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8,
7-9, 7-10, 7-11, 7-12 e 7-13:
Escola Roraima — Est. do Porto

Velho s/n.

7-14, 7-15 e 7-16:
Escola N Sa da Conceição — Rua

Iramais 87.
7-17:
Escola São Jorge.— Rua Ipane 119.
7-18, 7-19 e 7-30:
Escola Montese — Rua L s/n —

Cidade Alta.
7-20, 7-21 e 7-28:
Escola Armando Fajardo — Rua F

46 — Cidade Alta.

12a ZONA ELEITORAL
Coelho Neto, Colégio, Vaz Lobo,

Bento Ribeiro, Turiaçu,, Tomás Coelho,
Cascadura, Cavalcante, Engenheiro
Leal, Irajá, Rocha Miranda, Osvaldo
Cruz, Madureira, Vicente de Carvalho,
Honório Gurgel.

Seções Ia., 2a., 29, 45, 51, 61, 78, 82,
116, 136:

Escola Conde Afonso Celso — Rua
Ivinheima, 15 — Bento Ribeiro.

3, 4,182:
Escola São Paulo — Rua Carollna

Machado. 166 — Cascadura.
5, 3, 75, 126, 157, 161, 205, 225, 270,

30fi, 319:
Ginásio Cavalcante — Rua Zefe-

rlno Costa, 167 — Cavalcante.
C, 11, 52, 81, 89, 115, 130, 195, 214,

228,255:
Escola Velina Mauriclo da Fon-

seca — Rua Marupiara, 105 — Coelho
Neto.

7, 72, 133, 142, 171, 174, 215, 260,
290, 304, 321:

Escola Luiz de Camões — Estrada
do Barrj Vermeího, 1 446 — Colégio.

8,71, 163, 254:
Igreja São Pedro de Cavalcante

Rua Antônio Saraiva, 23 — Cavai-
cante.

9, 16 e 216:
Centro Espírita Caboclo Aycoré —

Rua Melo Moraes. 156 — Eng. 1-eal.
10, 63, 217, 271, 299, 318, 333:
Colégio Walter Barros — Rua

Tacaratu, 360 — Honório Gurgel.
12,60,102:
Escola José Alpoim — Avenida

Automóvel Clube, 8 173 — Colégio;
13, 26, 31, 131, 148, 153, 166:
Colégio Lemos de Castro — Rua

Carolina Machado, 306 — Madureira.
14:

Agência do INPS de Madureira —
Rua Carvalho de Souza, 254 — Madu-

15, 39, 69, 147, 180, 208, 264, 296, e
326:

Escola Vlrlato Correia •— Rua
Guararema, 50 — Osvaldo Cruz.

17, 37, 162, 196, 209, 223, 250 e 262:
Centro Médico Sanitário Alberto

Borgerth1 — Av. Ministro Edgar Ro-
mero, 276 — Madureira.

18, 145 e 159:
Grêmio Esportivo Rocha Miranda

Av. dos Italianos, 282 — R. Miran-
da.

19, 70; 227, 266:
Casa Publicadora Batista — Rua

Silva Vale, 781 — Tomaz Coelho.
20, 57,152, 282, 309:
Ginásio Leandro Maciel — Rua

Simões da Mota, 5 — Tuiiaçú.
21, 28, 38, 50, 268 e 280:
Escola . República Dominicana —

Av. Ministro Edgar Romero. 690. —
Vaz Lobo.

22, 32, 33, 53, 169, 257, 292, 315, 329:
Colégio Moreira Filho — Rua Ieré,

978 (local novo) — Vicente de Carva-
lho.

23, 65,114:
Igreja Batista de Osvaldo Cruz —

Rua Átila da Silveira, 75 — Osvaldo
Cruz.

24, 41, 273, 278, 320:
Escola Gustavo Lessa - - Rua

Guaramá, 186 — Coelho Neto.
25, 97,101,188, 230:
Escola Aspirante Carlos Alfredo—- Rua Ibiá. 105 — Turiaçú.
27, 36, 73, 103, 121, 128, 243, 265,

274, 276, 295, 305 e 314:
Escola Pará — Av. Italianos, 500— Rocha Miranda.
30, 42, 55, 74, 96,117, 247, 291:
Colégio Cristo Rei — Av. Edgar

Romero, 889 — Vaz Lobo.
34, 64, 80, 85, 129, 141, 210, 221, 239:
Colégio Republicano — Av. Mon-

senhor Félix, 87 — Vaz Lobo.
35,79,112,151,170,206,259 281:
Escola Irineu Marinho — Rua

Américo da Rocha, 821 — Honório
Gurgel.

40, 66, 88,135, 137, 175, 183,186:
Escola Ministro Edgar Romero —

Av. Ministro Edgard Romero, 31 —
Madureira.

44, 58, 288, 297, 301, 303, 308, 316:
Escola Astolfo Resende — Av. Mi-

nlstro Edgard Romero, 473 — Madu-
reira

46, 108:
Ginásio Euclides da Cunha — Rua

Almirante Oliveira Pinto, 267 — Cole-
gio.

47, 62, 77, 94, 104, 226, 240, 253, 283,
293:

Escola Oswaldo Aranha — Praça
Carlos Toledo, 29 — Rocha Miranda.

48, 56, 68, 76, 83, 87, 98, 99, 106, 107,
110, 11, 118, 119, 125, 201:

Escola Normal Carmela Dutra —
Av. Ministro Edgard Romero, 491 —
Madureira.

49, 59, 86, 92, 236:
Escola Olegário Mariano — Praça

das Esmeraldas, 65 — Rocha Miranda.
54, 84, 90, 120, 232:
Escola Sergipe — Rua Itapuá, 581

Vicente de Carvalho.
67, 123:
Grupo Espirita Amor ao Próximo

Rua Ierê, 666 — Vicente de Carva-
lho.

91, 109, 122, 138, 146, 158:
Escola Rudolfo Garcia —- Rua Ca-

lumbí, 245 — Vaz Lobo.
93, 211, 235:
Curso Soeiro — Rua Carolina Ma-

chadò, 68 — Cascadura. -
95, 113, 132, 164, 172, 187, 207, 245,

246, 286, 287, 312:
Escola Paraguai — Praça Lauta-

ro, 10 — Bento Ribeiro.
100, 134, 160, 168, 197, 213, 233, 251,

285:
Centro Social Morvan Dias de

Figueiredo — Av. Automóvel Clube,
6475 (local novo) — Vicente de Carva-
lho.

105, 143, 219, 238, 244:
Instituto Kennedy — Rua Amérl-

co Brasiliense, 73/Térreo — Madu-
reira.

124, 144, 156, 167, 191, 203:
Escola Embaixador João Neves da

Fontoura — Praça das Esmeraldas, 23
Rocha Miranda.
127:
Centro Espirita Divino Espirito

Santo — Rua Zeferino Costa, 395 —
Cavalcante.

139:
União Espirita Engenheiro Leal —

Rua Américo Vespucio, 22 — Eng.
Leal. r

140:
Associação Beneficiente São JorgeRua dos Diamantes, 113 — Rocha

Miranda.
149:
Igreja Santa Rita — Estrada do

Otaviano, 309 — Turiaçu.
150:
Distrito de Obras — Rua Carva-

lho de Souza, 272 — Madureira.
154,289,298:
Madureira Esporte Clube — Es-

trada d** Portela, 57 — Madureira.

Barra da Tijuca, Cascadura, Maré-
chal Hermes, Realengo, Osvaldo Cruz,
Campinho, Madureira, Recreio dos
Bandeirantes, Jacarepaguá.

Seções Ia., 2a., 3a., 4a., 5a., 197 e
214:
Clube dos Suboficiais e Sargentos

da Aeronáutica — Avenida Ernani
Cardoso, 183 — Cascadura.

6, 7, 13, 103, 185, 186 e 192:
Escola Paraná — Avenida Ernani

Cardoso, 316 — Cascadura. .
8, 23, 24, 25, 26, 166:
Escola Honduras — Praça de Ta-

quara — Jacarepaguá.

9, 10, 90:
Clube dos Suboficiais e Sargentos

dos Bombeiros — Trav. Carlos Xavier,
86 — Madureira.

11, 12, 16, 86, 201, 218:
Escola Rugendas — Rua Padre

Manso — Cascadura.
14, 76, 213:
Brasil Novo Atlético Clube — Rua

Dona Clara, 180 — Madureira
15, 82, 83, 84, 85, 87, 88 e 181:
SENAC — Rua Ewbanckda Ca-

mara — Madureira.
17, 18:
16v Distrito de Obras — Rua Can-

dido Benício, 383 — Jacarepaguá.

19, 20, 21, 22, 188:
Jacarepaguá Tênis Clube — Rua

Mário Pereira, 20 -r- Jacarepaguá.
27, 28, 29, 39, 31, 182:
Ginásio .Sobral Pinto — Rua

Barão, 1180 — Jacarepaguá.
32, 33, 135,138, 171:
Instituto São José — Av. Geremá-

rio Dantas, 1124 — Jacarepaguá.
34,162 e 190:
Escola Barão de Taquara — Av.

Nelson Cardoso, 1221 — Jacarepaguá.
35, 45, 150, 333, 348:
Escola Nossa Senhora Rainha dos

Corações —- Av. Geremi/rio Dantas,
765 — Jacarepaguá.

13.a ZONA ELEITORAL

7-22 e 7-23:
Escola Carvalho Mourão — Rua

E 177 — Cidade Alta.
7-24, 7-25 e 7-29:
Escola Raul Pederneiras — Rua C

42 — Cidade Alta.
7-26 e 7-27:
Açãq Comunitária do Brasil —

Rua D 153 — Cidade Alta.

155,202,224,252,330:
Colégio João XXm — Rua Pache-

.co da Rocha, 217/Terreo (local novo}
— Bento Ribeiro.

165,177,190,199:
Escola Pires de Albuquerque —

Rua Caiabu, 98 — Vaz Lobo.
173, 189:
Igreja São Brás-— Rua Andrade

Figueira, 158 — Madureira.
176, 181,192, 200, 212, 223:
Ginásio Nossa Senhora da Paz —

Rua Tacaratu, 26 — Rocha Miranda.
178, 220, 256, 272:
Escola Amapá — Rua Toriba, 106

-- Colégio.
179, 185, 198, 231:
Escola Irmã Zélia — Av. Ministro

Edgard Romero, 895 — Vaz Lobo.
184, 204, 237, 263, 300, 313:
Instituto Sul-Americano — Rua

Fernandes Marinho, 67 — Oswaldo
Cruz.

193, 194, 218, 234, 241, 248, 261, 275:
Colégio Atenas — Rua Pereira da

Costa, 101 — Madureira. .
222,267,324:
Tenda de Caridade Filhos de Be-

nedito — Rua Lindóia, 344 '— Turiaçu.
242, 249, 277, 294, 302, 307:
Irajá Atlético Clube — Av. Monse-

nhor Felix, 366 — Vaz Lobo.-
258:
Centro .Espirita Fé, Esperança e

Caridade — Rua Iguaçu,. 57 — Eng.
Leal.

269, 310:
Sociedade Beneficente Vicente de

Carvalho — Estrada Vicente de Car-
valho, 525 — Vicente de Carvalho.

279,284:
Divisão de Edificações — Rua

Carvalho de Souza, 272 — Madureira.
311, 317, 322, 327, 328:
Escola Rosa Béttiato Zattera —

Rua Santo Apiano, 247/ Antiga Proje-
tada "A" — Vaz Lobo.

323,331:
Escola Professor Alfredo Russel —

Rua Aristóteles, 485 — Rocha Miran-
da.

325, 332:
Caixa Econômica Federal — Rua

Carvalho de Souza, 283/Térreo — Ma-
duxeira.

36, 37, 38, 39, 40, 95, 210:
Escola Virgílio Várzea — Rua José

da Silva, 155 — Jacarepaguá.
41, 42:
Departamento de Limpeza Urba-

na (CONLURB) — Estrada da Covan-
ca, 320 — Jacarepaguá.

43:
8? Distrito de Águas — Estrada

da Covanca, 132 — Jacarepaguá.
44, 93, 118, 126, 139, 148, 155, 179,

202:
Colégio Arte e Instrução — Av. Er-

nani Cardoso, 225 — Cascadura.

QUALQUER MOTIVO É UM BOM
MOTIVO PARA VOCÊ ABRIR SUA

^$!!l% Caderneta"£ ^ de Poupança
%,# DELFIN
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46:
Curso Liderança — Rua Belo Va-

le, 5 — Jacarepaguá.
47, 48, 50, 161, 318:
Escola Edgard Werneck — Rua

Mamoré — Jacarepaguá.
49, 100, 116, 120,125,143:
Instituto Nossa Senhora de Naza-

reth — Rua Araguaia, 394 — Jacaré-
paguá.

51,92,105,168,178,203:
Irmandade de N. S. do Loreto —

Ladeira da Freguesia — Largo do Lo-
reto — Jacarepaguá.-

52,53,54, 159, 300:
Escola Professor Augusto Cony —

Av. Nelson Cardoso, 352 — Jacarepa-
guá.

55, 56, 57, 58, 59, 173, 217:
Escola Barão da Taquara — Av.

Nelson Cardoso, 1221 — Jacarepaguá.
60, 61, 62, 63, 261:
Posto Agrícola, 3 — Rua Professo-

ra Francisca Piragibe, 80 — Jacarepa-
guá.

64, 65, 66, 67, 89, 94, 172, 207:
Ginásio Municipal Brigadeiro

Schortcht — Rua'dos Prazeres —Ja-
carepaguá.

68, 107, 2l2, 221, 247, 253, 268, 287,
309:

Ginásio Municipal Waldemar
Falcão — Praça Jaguaré, 53 — Oswal-
do Cruz.

69,124,141,153,206:
Escola Frei Veloso — Rua Capitão

Teixeira, 193 —Realengo.
70, 71, 72, 73, 74, 75, 174, 345:
Escola Carlos de Laet — Rua das

Carneiras — Vila Valqueire.
77:
Igreja São Sebastião — Rua Alai-

de — Madureira.
78:
Igreja Adventisba-— Rua Capitão

Couto de Menezes, 44 — Madureira.
79,81,157:
Colégio Santa Mônica — Rua Do-

mingos Lopes, 784 — Madureira.
80, 122, 131, 269:
Escola Cardeal Arcoverde — Rua

Agostinho Barbalho — Madureira.
91, 143, 208:
Instituto Taquara — Av. Nelson

Cardoso, 1243 — Jacarepaguá.
96,260:
Escola Henrique Rodo — Rua Luís

Beltrão (Rua D) — Vila Valqueire.
97:
Escola José Pancetti — Rua Man-

dacaru, 166 — Realerigor
98, 99:
Hospital Curupaiti — Rua Godo-

fredo Viana, 64 — Jacarepaguá.-

Cachambi, Del Castilho, Encanta-
do, Engenho Novo, Méier, Maria da
Graça/Piedade, Pilares, Todos os San-
tos, Engenho de Dentro, Inhaúma.

Seções Ia. a 5a., 112, 122, 127, 177:
Escola Municipal República do Pe-

ru — Rua Arquias Cordeiro, 508 —
Méier.

6 a 8,11 a 14,138:
Ginásio Estadual Central do Bra-

sil — Rua Aristides Caire, 184 —
Méier.

9 e 10:
Comlurb — 4a. Gerência Regional

Rua Rio Grande do Sul, 26 a 28 —
Méier.

15 a 19, 123:
Escola Municipal Professor Visi-

tação — Rua Ferreira de Andrade, 209
Cachambi.
20 a 26,148:
Colégio Barcelos Costa — Rua

Cirne Maia, 141 — Todos os Santos.

101, 109:
Escola Júlio Verne — Rua do Ra-

dialista, 196 — Jacarepaguá.
102, 108; 113, 184,. 199, 311:
Escola D. Armando Lombardi

Oraça Barão da Taquara, 45 — Jaca-
repaguá

104, 119, 137, 147, 163:
Escola Padre Dehon — Rua Maria

José — Campinho
106,195,332,349:
Instituto Romualdo Pereira de Al-

meida — Rua Pereira de Figueiredo,
177 — Oswaldo Cruz -

110, 230, 273:
Escola Hemetério dos Santos 

Estrada dos Bandeirantes, 8 293 — Ca-
morin, Jacarepaguá.

111:
Escola Juliano Moreira — Rua

Ministro Gabriel de Pizza — Jacaré-
paguá.

112, 133,144,151, Í65,183:
Escola Azul e Branco — Av. CanalRealengo. •
114, 123,129,137, 329, 336:
Ginásio Alberto Nepomuceno —

Estr. da Tindiba, 1141 — Jacarepa-
guá.

115,134,154, 176:
Valqueire Tênis Clube — Rua

Miosótis, 53 — Vila Valqueire.
117,140,153,170,305,334:
Escola Visconde de Porto SeguroRua Teófllo Guimarães, 604 — Su-

lacap.
131,128,136,145, 156, 225, 237:
Escola Técnica DET — Rua Can-

dido Benício, 1028 — Jacarepaguá.
130, 333, 333:
Faculdade de Ciências Adminis-

trativas .Maria Magalhães Pinto —
Ladeira da Freguesia, 196 — Jacaré-
paguá.

133, 309, 329, 356:
Escola Alina de Brito — Estrada

dos Bandeirantes, 4 450 — Curicica,
Jacarepaguá.

146,158,169,177, 216:
Clube Olímpico de Jacarepaguá —

Estrada dos Três Rios, 56 — Jacarepa-
guá.

149,160,180:
Ginásio Jacarepaguá Cultural —

Rua Cândido Benício, 3 685 — Jacaré-
paguá. ' -

164:
Hospital Curicica — Estrada dos

Bandeirantes, Km 11 — Jacarepaguá.
167., 175, 215:
Escola Embaixador Dias Carneiro—¦ Av. Geremário Dantas, 125 — Jaca-

repaguá.
187:
Instituto Olívia Costa — Av. Er-

nani Cardoso, 381 — Cascadura.

189:
Escola, Barão do Amparo — RuaAna Teles, 30 — Campinho.
191, 227, 245, 263, 267, 378, 393, 306,

«fia!
Í69 Distrito Médico Sanitário —

Av. Geremário Dantas — Jacarepa-
guá.

193 e 196:
Unibanco — Largo da Taquara, 41Jacarepaguá.
194,204,233,341,333:
Escola Debret — Rua Camaratu-

ba, 59 — Vila Valqueire.
198:
Departamento de. Endemias Ru-rais — Av. Geremário Dantas, 909 —

Jacarepaguá.
319, 344, 363, 364, 381, 301, 303:
Colégio Souza Marques — Av. Er-nani Cardoso, 335 — Jacarepaguá
320:
Jardim de Infância Patinho FeioRua Manoel Martins — Madureira.

. 223,255,383:
. Escola Campo dos Afonsos — RuaD — Parque dos Afonsos.

324, 336, 242, 349:
Escola Ramis Galvão — Praça Ri-cardo Gonçalves — Realengo.
336,357,291:
Escola Pioneiras Sociais' — Rua

Cândido Benício, 2 935 — Conjunto do-IPASE — Jacarepaguá.
228, 235, 238, 243:

:., Escola Vitor Meireles — Rua Joa-
quim InáciO Filho, 29 — Jacarepaguá.

231, 252, 275, 289, 303, 315, 330, .340:
Colégio José de Alencar — Rua

Edgard Werneck, 1615 — Jacarepa-
guá.

233, 248, 266, 284, 304:
Escola Meneses Cortes — Praça

José Alves de Azevedo — Jacarepa-
guá.

234, 250, 274, 296:
Escola João Mendonça Lima —

Rua Alberto Pasqualini — Jacarepa-
guá.

239:
Clube dos Caçadores do Rio de Ja-

neiro — Rua São Geraldo, 38 — Ma-
dureira.

240,354,370,292,311:
Escola Estadual Antônio de Òli-

veira Salazar — Rua Mamoré — Jaca-
repaguá.

246, 259, 271 e 327:
Centro Educacional S:mave' —

Rua Cândido Benício, 1354 — Jacaré-
paguá.

251, 276, 283, 290, 298:
Escola Juan Montalvo —.Av. Nel-

son Cardoso, 1221 — Jacarepaguá.

14a ZONA ELEITORAL
27,28:
Colégio Municipal Pastor Miranda

Pinto — Praça Avaí, s/n— Cachambi.
- 29 a 33,118,124,140:

Escola Municipal Carlos Gomes —
Av. Suburbana, 6 431 — Pilares.

34 a 38,137, 151,175:
Escola Municipal Alagoas — Av.

Suburbana, 6 742 — Pilares.
39 a 41:
Instituto Lima Torres — Rua Al-

varo Miranda, 426 — Inhaúma,
42,43:
Vitrofarma Comércio e Indústria

S. A. — Caminho do Mateus, 260 —
Inhaúma.

44 a 47,145,187: ,'
Faculdade São Paulo Apóstolo —

Rua José Bonifácio, 140 — Todos os.
Santos.

48 a 51:
Centro de Formação Profissional

— Rua Dr Padilha, 1 — Engenho de
Dentro.

52. a 58, 141:
Escola Municipal Bolívar — Rua

José dos Reis, 474 — Engenho de Den-
tro.

59 a 63,132,142, 156,166,174:
. Escola Municipal Manoel Bonfim

Rua Braque, 31 — Del Castilho.
64 a 66,133,150,172:
Escola Municipal José Lins do Re-

go — Conj. Res. INPS (Antigo IAPC)
Del Castilho.

67 a 69,117, 134,146,159,185:
Posto de Assistência Médica —

INPS — Conj. Res. INPS (Antigo IA-
PI) — Del Castilho:

70 a 72,186:
Fábrica Nac. de Tecidos Nova

América — Av. Automóvel Clube, 122
a 130 — Del Castilho.

73 a 80:
Escola Municipal Goiás — Rua

Goiás, 248 — Encantado.
81 a 84,135,149,168:
.Escola Municipal Tagore — Praça

Frederico Duval s/n —¦ Piedade.

258, 265, 273, 380:
Escola Atila Nunes — Rua E . Conjunto Capitão Teixeira — Realen-

go .
377,394:
Instituto Valqueire — Rua dasRosas, 113 — Vila Valqueire.
279, 299:
Escola José Clemente Pereira —

Rua Zózimo do Amaral — Jacarepa-
guá.

385, 397, 310 e 351:
Coúntry Club de Jacarepaguá —

Praça Barão da Taquara — Jacarepa-
guá.

386, 395, 300, 307:
Escola Carlos Maul — Rua A —

• Conjunto Capitão Teixeira — Realen-
go.

288, 308:
Curso DET — Rua Ewbanck daCâmara, 7 — Madureira.
305, 314:
Clube Recreativo Português de Ja-carepaguá — Rua Arlapó, 50 — Jaca-

repaguá.
312, 316, 317:
Escola Stella Guerra Durval 

Rua B — Conjunto Capitão TeixeiraRealengo.
319:
Colégio GPI — Av. Ernani Cardo-

so, 21 — Cascadura.
320, 344:
Externato Geremário — Rua Can-

dido.Benício, 159 — Jacarepaguá
321, 346:
Curso Martins — Rua Padre Man-

so, 203 a 207 — Madureira.
325, 326, 343, 353:
Escola Tasso da Silveira — RuaGen. Bernardlno d.e Matos — Realen-

go.'
328:
Educandário Nossa Senhora daVitória — Rua Cândido Benício, 2 610Jacarepaguá.
331, 335:
Centro de Especialização e Aper-

feiçoamento Profissional — Estrada
de Jacarepaguá, 7 310 — Jacarepaguá.

334, 337, 350:
Escola Pio X — Rua Serra NegraJacarepaguá.
338, 341, 347, 352:
Instituto Sagrada Família — Ave-

nida Nelson Cardoso, 1145 — Jacaré-
paguá.

339:
Instituto de Idiomas Yazigi —

Rua Cândido Benício, 1627 — Jacaré-
paguá.

343:
Faculdade de Ciências Adminis-

trativas Magalhães Pinto — Ladeira
da Freguesia, 196 — Jacarepaguá.

85 a 89, 115, 116, 126, 144, 161, 169
e 180:

Escola Municipal Pernambuco —
Rua Conde de Azambuja, 579 - - Maria
da Graça.

90 a 93, 96 a 98, 136,152:
Colégio Dois de Dezembro — Rua

Lucídio Lago, 427 — Méier.
94,95:
Ginásio Ernani Cardoso — Rua

Marquês de Leão, 9 — Engenho Novo.
99,103:
Vitrofarma Comércio e Indústria

S. A. — Caminho do Mateus, 260 —
Inhaúma.

100 a 102,195:
Ia. Divisão de Conservação da 3a.

Superint. Regional — Rua Vereador
Janseri Muller, 115 — Cachambi.

104 a 106,120:
Escola Municipal Manoel Bonfim

— Rua Braque, 31 — Del Castilho.

Sempre
mais perto
de você.

^ ^ de Poupança
%<# DELFIN
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107 a 109, 200, 208:
Educandário Plratininga — Rua

Hermínia, 2 — Cachambi.
110,111:
Centro de Formação Profissional

Rua Dr Padilha, 1 — Engenho de
Dentro.

113,114:
Jardim Escola Oscar de Alencar

Araripe — Rua Goiás, 458 — Encanta-
do. •

119,121:
Escola Municipal Honório Gurgel

Rua José Bonifácio, 845 — Todos os
Santos.

125, 143, 160, 164,182, 203:
River F. O — Rua João Pinheiro,

426 — Piedade.
129:
Asilo Nossa Senhora da Pompéia

Rua Cirne Maia, 109 — Todos os
Santos.

Bento Ribeiro, Magalhães Bastos,
Marechal Hermes, Vila Militar, Realen-
go, Deodoro.

BENTO KIBEIRO

Seções Ia. a 5a.:
Escola Miguel Cervantes — Rua

Ailson Simões, s/n.
6 a 12:
Escola Lar dos Meninos — Rua

Leopoldina Seabra, s/n.
13 a 20:
Escola Francisco Palheta — Rua

Abilio de Almeida, s/n.
21 a 26:
Escola Pres. Campos Sales — Est.

Henrique de Melo, 1172.
27 a 33:
Escola Téc. S. Judas Tadeu —

Rua Divisória, 79
34 e 35:
Escola Lar dos Meninos — Rua

Leopoldina Seabra, s/n.

MARECHAL HERMES

Ia. a 10:
Gin. Prof. José Aclolli — Rua Cos-

ta Filho s/n.
11 a 17:
Eücola Santos Dumont — Pça. 15

de Novembro, s/n.
18 a 24:
Escola Evangelina Duarte Baptis-

ta — Pça. 15 de Novembro, s/n.
25 a 32:
Escola Téc. Visconde Mauá —

Rua João Vicente, s/n.
33 a 37:
Ginásio Mal. Hermes — Rua Gen.

Cláudio, 237

130,131,170:
Colégio Inconfidência —r Av. Su-

burbana, 6845 — Pilares.
138,154,171 r
Departamento Regional de Meca-

nica MPO — 3 — RFFSA — Estação
de Engenho de Dentro.

139,158,192:
Escola Ruth Santana — Rua Tor-

res Sobrinho, 57 — Cachambi.
147.
Agência Fiscal 91.1 da- 12a. IS.. —

Rua Santa Fé, 42 — Méier.
153:
Posto do Juizado de Menores —

Rua Santa Fé, 50 — Méier.
. 155:

Posto de Identificação do Tnstitu-
to Félix Pacheco — Rua Santa Fé, 50
— Méier.

157, 165:
Controle de Vetores — FEEMA —

Rua José Bonifácio, 528 — Todos os
Santos.

162,167,173,178,181:
EMAFER Material Ferroviário S.

A. — Rua José dos Reis, 1194-fds.'—
Engenho de Dentro.

163,176, 184:
Escola Municipal Thomas Mann

— Rua Ferreira de Andrade, 195 —
Cachambi.

179,196:
Escola Municipal George Berna-

nos — Praça Avaí s/n — Cachambi.
183:
3' Distr. Obras e Consery. — De-

part"?. de Parques e Jardins, 50-fds.—
Méier.

188,191,194,197:
Escola Municipal Pioneiras Sociais

6 — Rua José dos Reis, 1305 — Eng.'
de Dentro.

189, 198, 212.
Educandário Madre Guell — Rua

Getúlio, 72 — Todos os Santos.
190, 204:
Centro de Serviço Social do INPS

— Rua Vlaminck, 125 — Del Castilho.
193, 206:
Maria da Graça F- C. — Rua Pro-

fessor Boscoli, 50 — Maria da Graça.
199, 202,205, 207.
Escola Maria Isabel Bivar — Rua

José dos Reis, 1305-fds. — Eng. de
Dentro.

209, 210:
ESAG — 6"? Distrito de Esgotos —

Rua José Bonifácio, 528 — Todos os
Santos.

211, 213:
Manufatura Nacional de Porcela-

nas — F. C. — Rua Fernão Cardin,
180 — Del Castilho.

15.a ZONA ELEITORAL
' *- 38 a 44:

Escola Téc. Visconde Mauá — Rua
João Vicente, s/n.

45 a 48:
Curso Américo de Oliveira — Rua

Eng? Assis Ribeiro, 43

DEODORO

Ia. a 5a.:
Fseola Antônio Fernandes dos

Santos — Est. S. Pedro de Alcântara, 2.

VILA MILITAR ¦<

Ia. a 6a.:
Escola Rosa da Fonseca — Rua

Plrina, s/n.

MAGALHÃES BASTOS

Ia.a 10:
Escola Polônia — Rua Leandro

Joaquim Mussi, s/n.
11 a 15:
Escola Churchill — Rua Gen. Lo-

pes Machado, s/n.
16 a 20:
Escola Guimarães Rosa — Rua

Almeida e Souza, s/n.-
21 a 25:
Escola Araci Muniz Freire — Rua

Santa Maria Madalena, s/n.
26 a 29:
Escola Humberto Castelo Branco

— Est. Mal. Fontenele.

REALENGO

Ia. a 12:
Escola Estado de Israel -

mltes, s/n.
Rua LI-

13 a 18: 75:
Escola Nicarágua — Av. Santa Escola Jaques Raimundo — Rua

Cruz 407 Rerituba, s/n.
19 a 27: 76:
Colégio Aplicação. Dr. Paulo Glsso- Escola Senador Camará — Rua

ni — Av. Santa Cruz, 1655 Olinda, 57.
28 a 32: 77
Escola Corsino de Amarante Escola Jaques Raimundo — Rua

Rua Imperador, 62 ¦ Rerituba, s/n.
33 a 47: 78e79:
Escolr. Pres. Roosevelt — Rua Escola Senador Camará — Rua

Mal. Falcão da Frota, s/n. Olinda, 57. >. ..>'-.
48: . 80:
Escola Baronesa de Saavèdra Escola Jaques Raimundo — Rua

Pça. dos Cadetes, s/n. Rerituba, s/n.
49 a 52: 81:
Escola Corsino do Amarante Escola Senador Camará — Rua

Rua Imperador, 62 Olinda, 57.' 
53 a 60: 82:
Ginásio Gil Vicente — Rua Ber- Escola Jaques Raimundo — Rua

nardo Vasconcelos, s/n. Rerituba, s/n.
61 a 63: - 83:
Escola Baronesa Saavèdra — Pça. Escola Pres. Roosevelt — Rua

dos Cadetes, s/ri. Mal. Falcão da Frota, s/n.
- 64 a 68: 84:

Escola Pres. Roosevelt — Rua ' Escola Jaques Raimundo — Rua
Mal. Falcão, s/n. Rerituba, s/n.

69 e 70: 85:
Escola Jaques Raimundo — Rua Escola Pres. Roosevelt — Rua

Rerituba, s/n: Mal. Falcão da Frota, s/n.
71: 86:
Escola- Pres. Roosevelt — Rua Escola Jaques Raimundo —"Rua

Mal. Falcão da Frota, s/n. Rerituba, s/n.
72: 87:
Escola Senador Camará — Rua - Escola Pres. Roosevelt — Rua

Olinda, 57. Mal. -Falcão da Frota, s/n.
73: 88:
Escola Jaques Raimundo — Rua Escola Jaques Raimundo — Rua

Rerituba, s/n. Rerituba, s/n.
74: 89 a 91: '
Escola Senador Camará — Rua * Colégio Aplicação Dr. Paulo Gisso-

Olinda, 57. nl — Av. Santa Cruz, 1655.

16a ZONA ELEITORAL
Cosme Velho, Fátima, Laranjeiras,

Santa Teresa. t

Seções Ia., 3a.:
Borgoff S/A — Praça Almirante

Jaceguay, n1? 76.
2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 79, 83, 89, 99,

103, 175, 208, 213, 232:
Escola Guatemala — Praça Presi-

dente Aguirre Cerda.
5, 42, 43:
Colégio Santo Adolfo — Rua Joa-

quim Murttnho, vfi 641.
7,194:
Edifício Belvedere — Rua Gui-

Iherme Marconi, a9 177.
8, 46, 47:
Escola Machado de Assis — Rua

Dias de Barros, n» 50.

13, 16, 90,172, 173:
Colégio Slon — Rua Cosme Velho,

n<?98.
14, 52, 69, 72, 77, 78, 235:
Colégio Assunção — Rua Almiran-

te Alexandrino, n"? 2023.
17, 18,20,66,67,237:
Refinaria Ramiro S/A - Rua Pa-

dre Miguelino, n' 14-A.
19,21:
Columbia F. Club — Rua Gonçal-

ves, n? 111.
22, 23, 24, 28, 29, 112, 123, 162, 163,

164, 220, 225, 216:
Escola Santa Catarina — Rua

Eduardo Santos, tí*.38.
25, 31, 33, 34,187,190, 210:
Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística — Rua André
Cavalcante, n* 106.

26, 178:
Casa do Minho — Rua Cosme Ve-

lho, n<? 60.
30, 146, 160, 161, 166, 169, 182, 185,

186,233:
Liceu Franco Brasileiro — Rua

das Laranjeiras, n"? 15.
32, 183:
Associação Freiras de Nossa Se-

nhora do Monte Calvário — Rua
Oriente, a9 393.

35, 39, 63. 64:
Colégio Menino Jesus — Rua

Aarão Reis, nv 118.
36:
Instituto Terapêutico SCUti —

Rua Francisco Muratori, n° 36.
37,38,40:
Campanha Nacional de Escola Co-

munidade — Rua Silvio Romero, n»
25. -

44:
Associação Senhoras dos Brasl-

lelros —"Ladeira Santa Tereza, ti> 128.
48 e 200:
Edifício -Antônio Corrêa — Rua

Almirante Alexandrino, n"? 345.
50,170,171,188:
Associação Universitária Santa

Ursula — Rua Gago Coutinho, n"? 14.
51, 54,165,167,168, 207, 231:
Ginásio Tomás Aquino — Rua

Mauá, n"> 73.
53,59:
Educandário Ruy Barbosa — Rua

Gago Coutinho, a9 25.
55,61,136,191,234:
Administração Regional de Santa

Tereza — Rua Mauá, nv 136/A.
56, 57, 215, 222:
Matriz Santa Tereza — Rua Au-

rea, ir? 71.

QUALQUER MOTIVO É UM BOM
MOTIVO PARA VOCÊ ABRIR SUA
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60:
Centro Médico Sanitário — Rua

Áurea, n° 42.
62,82, 84, 92, 93:
Igreja Cristo Redentor — Rua das

Laranjeiras, n' 519.
65, 70,115,116,197, 240, 242:
Ginásio Estadual Reverendo Alva-

ro Reis — Rua das Laranjeiras, n'
397.

71,192,195,196:
Elevadores Atlas — Av. Nossa Se-

nhora de Fátima, n<? 25.
73, 76,176,179:
Escola Julia Lopes de Almeida —

Rua Almirante Alexandrino, n' 466.
74,239:
Laboratório VITEX — Rua Barão

de Petrópolis, n' 311.

Humaitá, Lagoa, Leblon, Gávea,
São Conrado, Rocinha.

Seções Ia., 4a., 143, 182 e 220:
Gávea Golf Country Club — Es-

trada da Gávea, 800 — Gávea.
2,3,88,191:
Colégio Stella Maris — Estrada do

Vidigal, 75 — Gávea.
5,6,87,90:
Fundação Leão XIII — Estrada

da Gávea, 443 — Gávea.
t, 8, 91,138,193:
Escola Paula Brito — Rua Dio-

néia, s/n"? — Rocinha.
9,10,177:
Colégio São Marcelo, Estrada da

Gávea, 50 — Gávea.
11,12, 31:
Escola Luís Delflno — Rua Mar-

quês de São Vicente, 238 — Gávea.
13, 98, 217:
Banco Itaú — Rua Marquês de

São Vicente, 52/D — Gávea.
14,96:
Caderneta de Poupança Delfim —

Rua Marquês de São Vicente 52/D —
Gávea.

15,169:
Banco Nacional — Av. Ataulfo de

Paiva, 1160/A — Leblon.
16,17,109,111,112,198, 200, 216:
Associação Atlética Banco do Bra.

sil — Av. Borges de Medeiros, 829 —
Lagoa.

18,19, 20, 26, 27,103,106,108:
Colégio Santo Agostinho — Rua

José Linhares, 88 — Leblon.
21, 22, 32:
Colégio Canarinho — Rua Gene-

ral Venancio Flores, 460 — Leblon.
23, 24,166:
Banco Estado da Guanabara —

Rua General Urqulza, 67 — Leblon.
25,84,167:
Caderneta de Poupança Residên-

cia — Rua General Urqulza, 67 — Le-
blon.

28,176:
Escola Santo Antônio de Lisboa

— Av. General San Martin, 317 — Le-
blon.

29, 30, 94,178,185:
Escola Jóquei Clube Brasileiro —

Av. Bartolomeu Mitre, 1110 — Leblon.
33, 34: „
Escola Manuel Cícero — Praça

Santos Dumont, 86 — Gávea.

75,180,238:
Edificio Raposo Lopes — Rua Al-

mirante Alexandrino-, n' 3226.
80, 81:
Colégio Santos Anjos Custódia,

Ladeira dos Guararapes, n' 292.
85, 86, 87,193,198, 201, 205:
Colégio de São Vicente de Paulo

— Rua Cosme Velho, n«? 241.
91:
Edifício Haas, Rua Dr Júlio Oto-

ni, n' 315.
94, 110, 111, 113, 133 e 236:
Instituto Isarelita Stelnbarg, Rua

das Laranjeiras, n' 405.
97, 98,104:
Banco Real, Rua das Laranjeiras,

n«32.
100,106,107,108:
Escola Alberto Schweltzeer, Rua

General Glicério, n"? 186.

101 e 102:
Edificio Três Mosqueteiros, Rua

Professor Ortiz Monteiro, n? 276.
109, 141, 142,148, 199, 202, 203, 204,

206,211,212:
Fluminense F. Club, Rua Álvaro

Chaves, n' 41.
114,144, 147,151, 230:
Escola Ana Frank, Rua Pinheiro

Machado, n<? 190.
117, 128, 129, 130, 131, 134, 154, 218,

219,221,224,226,227:
Instituto Nacional de Educação de

Surdos, Rua das Laranjeiras, n"? 232.
119, 120, 121, 125, 159, 217, 223, 228,

229:
Hebraica, Rua das Laranjeiras, n'

346.
127,132,158:
Caixa Econômica, Rua das Laran-

jeiras, W> 43.

137,138,139:
Casa da Providência, Rua Pereira

da Silva, n<? 318.
149 e 150:
Instituto Ipiranga, Rua Ipiranga,

n? 78.
152,153, 177,181,184:
Escola Senador Corrêa, Rua Este-

ves Júnior, n<? 42.
155,156,157,189:
Colégio São Marcos, Rua São Sal-

vador, n' 51.
209, 214:
Escola Dinâmica do Ensino Mo-

derno, Rua das Laranjeiras, n9 540.
241:
Distrito de Puericultura, Rua Au-

Tea, n"? 42.

17.a ZONA ELEITORAL
35, 36:
Escola Júlio de Castilho — Praça

Santos Dumont, 96 — Gávea.
37, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 221,

222:
Hipodromo Brasileiro — Praça

Santos Dumont, s/n' — Gávea.
39, 51,113,188:
Escola Capistrano de Abreu —

Rua Pacheco Leão, 984 — Horto.
41,171, 213:
Estádio Clube Regatas Flamengo

Rua Mário Ribeiro, s/n"? — Leblon.
45, 46, 64:
Carioca Esporte Clube — Rua Jar-

dlm Botânico, 652 — Jardim Botani-
co.

49, 50:
Escola Julia Kubitschek — Rua

Pacheco Leão, 1235 — Horto.
53, 54, 58, 76, 78:
Sociedade Hipica Brasileira —

Rua Jardim Botânico, 421 — Jardim
Botânico.

55, 56, 66, 68:
Patronato da Gávea — Av. Lineu

de Paula Machado, 795 — Lagoa.
57, 59, 60, 61, 63, 65, 77, 79:
Escola Pedro Ernesto — Av. Pro-

f essor Abelardo Lobo, 5 — Lagoa.
62, 74, 75:
Parque Recreação Darcy Vargas
Praça General Alclo Souto, 37 —

Lagoa,
67,116,117,120:
Colégio Municipal Camilo Castelo

Branco — Rua Pacheco Leão, 1004 —
Kortc.

69,70,71,80,82,83:
Clube Militar — Rua Jardim Bo-

êanico, 391/Portão A — Jardim Bota-
nico.

72,114,115:
Condomínio Esporte Clube — Rua

Abreu Fialho, 12 — Horto.
73, 86, 89 e 174:
Instituto Sousa Leão — Rua Jar-

dim Botânico, 264 — Jardim Botânico.
81, 101 e 155:
Jardim de Infância Castelo do

Guri — Rua João Lira, 15 — Leblon.
85, 186 e 211:
Clube Naval Pk-aquê — Av. Borges

de Medeiros, s/n' — Lagoa.
92,175 e 223:
Ginásio Estadual Gilberto Amado,
Praça Nossa Senhora Auxiliadora,

s/n?.

93, 99 e 102:
Ginásio Inácio Azevedo do Amaral

Rua Jardim Botânico, 563 — Jar-
dim Botânico.

95, W8, 201, 202 e 204:
Paissandu Atlético Clube, Av.

Afranio de Melo Franco, 330 — Le-
blon.

97:
Banco Econômico — Rua Jardim

Botânico, 644 — Jardim Botânico.
100, 104 e 206: -
Colégio St. Patrick's — Av. Ataul-

fo de Paiva, 1120 — Leblon.
105, 110 e 184:
Banco Boavista — Rua General

Garzon, 22 — Jardim Botânico.
107, 170, 172, 173, 196, 203 e 208:
Clube Monte Líbano — Av. Borges

de Medeiros, 701 — Leblon.
118:
Curso Brasas — Rua João Lira,

20 — Leblon.
119 e 122:
Colégio Rio de Janeiro — Rua

Major Rubens Vaz, 392 — Gávea.
121, 153 e 158:
Ginásio Integrado Madalena

Kahn — Rua Visconde de Albuquer-
que, 552 — Leblon.

123 e 125:
Ginásio Peixoto — Rua Marquês

de São Vicente, 37 — Gávea.
124, 126, 127, .129 e 132:
Escola Cristiano Hamann — Rua

Duque Estrada, 34 — Gávea.
128:
Escola Artur Ramos — Rua Mar-

quês de São Vicente, 147 — Gávea.
130, 131, 135 e 215:
Pontifícia Universidade Católica

Rua Marquês de São Vicente, 263
Gávea.
133, 140, 141, 142, 145 e 146:
Hotel Nacional Rio — Av. Nie-

meyer, 769 — São Conrado.
134, 136 e 137:
Colégio Teresiano — Rua Marquês

de São Vicente, 331 — Gávea.
139 e 144:
Concentração do Clube de Regatas

Flamengo — Rua Jaime Silvado, 8 —
São Conrado.

147, 148, 149 e 219:
Escola Almirante Tamandaré —

Estrada do Tomba, 296 — Vidigal:
150:
Bradesco — Av. Ataulfo de Paiva,

983 — Leblon.

151:
Colégio Leblon — Rua Jerônimo

Monteiro, 46 — Leblon.
152, 156, 162, 163, 218 e 227:
Colégio André Maurois — Av. Vis-

conde de Albuquerque, 1325 — Leblon.
154:
Unibanco — Av. Ataulfo de Paiva,

1260 — Leblon.
157:
Banco Crédito Real Minas Gerais

Av. Ataulfo de Paiva, 900 — Leblon.
159 e 160:
Academia Rítmica Yara Vaz —

Rua General Venancio Flores, 184 —
Leblon.

161 e 164:
Jardim de Infância Patropi — R.

Professor Artur Ramos, 36 — Leblon.
165:
Escritório do Motel Clube Brasil

Av. Niemeyer, 2 e 4 — Leblon.
179, 180 e 181:
Escola Americana do Rio de Ja-

neiro — Estrada da Gávea, 132 — Gá-
vea.

183 e 214:
Ginásio Divina Providência — R.

Lopes Quintas, 274 — Horto.
187, 209, 210 e 212:
Colégio de Aplicação — Rua Ba-

tista da Costa, 55 — Jardim Bota-
nico.

189:
Sociedade Brasileira de Cultura

Inglesa — Av. Ataulfo de Paiva, 802
Leblon.
192:
Banco do Brasil — Av. Bartolomeu

Mitre, 438-A — Leblon.
195:
Banco Itaú América — Av. Ataul-

fo de Paiva, 368-B — Leblon.
197:
Caixa Econômica Federal — Av.

Ataulfo de Paiva, 80-B — Leblon.
19*:
Caderneta de Poupança Letra —

Av. Ataulfo de Paiva, 482-A — Leblon.
207, 225 e 226:
Escola Georg Pfisterer — Praça

Nossa Senhora Auxiliadora, s/n' —
Leblon.

224 e 228:
1 Biblioteca Regional da Lagoa —

Rua Dias Ferreira, 417 — Leblon.

Sempre
mais perto
de você.

^\\\!f/'* Caderneta*# %É de Poupança
%# DELFIN*lll»* Liaer na oreferencia popuiar

ZONA SUL
Barra da Tijuca: Av das Américas, 5150 (Carrefour)

•Botafogo: Rua Voluntários da Pátria. 270
Catete: Largo do Machado, 2
Copacabana: Av Copacabana, 647
Copacabana: Av Copacabana, 919
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Copacabana, Ipanema, Lagoa.

Ia., 44, 53:
Club dos Caiçaras — Av. Epitácio

Pessoa, s/n°.
2a., 10, 145, 159:
Esc. Pres. José Linhares — Barão

da Torre, 90.
3a., 6a., 1G5 e 166:
Curso Oxford — Av. Copacabana,

1138.
4a.:
Bradesco — Av. Copacabana, 1018.
5a., 136 a 139 e 164:
Colégio Notre Dame — Rua Ba-

rão da Torre, 308.
7a.:
Banco do Brasil — Rua Joana An-

gélica, 124.
8a. e 152:
Light Serv. Eletricidade — Av.

Copacabana, 1424-B.
9a., 151 e 154:
INPS — Av. Copacabana, 1 049-A.
11, 66, 71 e 177:
JDelfin Rio — Av. Copacabana,

919.
12, 48, 105, 106 e 107:
Externato Atlântico — Rua Raul

Pompéia, 94.
13:
Casa N S da Paz — Rua Viscon-

de Plrajá, 351.
14, 16 e 18:
Colégio Barllan — Rua Pompeu

Loureiro, 48.
15,21,115 a 118:
Escola Marília de Dirceu — Rua

Jangadeiros, 39.
17, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 42 e 45:
Escola Castelo Novo — Rua Fran-

cisco Otavlano, 105.
19, 205 e 225:
Curso Britanla — Rua Nasclmen-

to Silva, 154.
20, 23, 24, 27, 52, 319 e 321:
Senac — Rua Pompeu Loureiro,

45.
25:
Banco Mercantil de São Paulo —

Rua Visconde de Pirajá, 247-A.
29 e 31:
Brasil Am. Soe. Inglesa —- Rua

Pompeu Loureiro, 41.
33:
Col. Mallet Soares — Rua Xavier

da Silveira, 82.
35:
Fund. E. Brás. Almeida — Rua

Al. Sadock de Sá, 276.
36:
Bco. Franc. Italiano — Rua Vis-

conde de Pirajá, 4-A.
37:
Bco. Estado da Guanabara — Av.

Rainha Ellzabeth, 20.
38:
Cad. Poupança Grande Rio —

Av. Copacabana, 940.
39, 72 a 76, 89, 161, 181, 193, 194 a

312:
Esc. Cócio Barcelos — Rua Barão

de Ipanema, 34.
40, 55, 58, 182, 197, 237, 297 e 314:
Esc. Penedo — Rua Raul Pom-

péia, 183.
41:
Cad. Poup. Residência — Rua Vis-

conde de Pirajá, 281-B.
43:
Bco. Auxiliar São Paulo — Rua

Bolívar, 42-B.
46:
Bco. Itaíi S. A. — Rua Visconde de

Pirajá, 284-B.
47 e 49:
Bco. Real S. A. — Av. Copacaba-

na, 1099-A.

50:
Bco. Est. Guanabara — Rua Vis-

conde de Pirajá, 411.
51:
Bco. Est. Guanabara — Av. Co-

pacabana, 908.
54:
Bco. Cred. Real Minas Gerais —

Av. Copacabana, 1183-A
56:
Bco. Real S. A. — Rua Visconde

de Pirajá, 168.
57, 59, 63 e 82:
Bco. Nacional — Av. Copacabana,

928.
60:
Residência C. Cred. Imob — Rua

Visconde de Pirajá, 281-B.
61, 64, 155 a 157, 198 e 199:
Esc. J. I. Pernalonga — Rua Fran-

cisco Otaviano, 131.
62:
Bco. Est. Minas Gerais — Rua

Visconde de Pirajá, 525-C.
65 e 69:
Bco. Bamerindus — Rua Viscon-

de de Pirajá, 174-A.
67,70, 119 a 122, 162 e 167:
Col. São Paulo — Rua Joaquim

Nabuco, 267.
68:
Caixa Econ. Federal — Rua Vis-

conde de Pirajá, 525-D.
77 a 79, 261 e 264:
Externato Guido Fontgaland —

Rua Barão de Ipanema, 85.
80:
Externato Guldo Fontgaland —

Rua Leopoldo Miguez, 70.
81, 86 87 e 88:

Col. Barilan — Rua Pompeu Lou-
relro, 48.

83 a 85, 92 a 94 e 169:
Colégio Impacto Sul — Rua Xa-

vier da Silveira, 58.
90 e 91:
Col. Mallet Soares — Rua Bolívar,

121.
95 e 98:

• Col. Mallet Soares — Rua Xavier
da Silveira, 82.

99:
União Bancos Brasileiros — Av.

Copacabana, 1165.
100:
Bco. Mineiro S. A. — Av. Copaca-

bana, 1155.
101:
Bco. Nacional — Av. Copacabana,

1145-A.
102:
Bco. Auxiliar — Rua Gomes Car-

neiro, 94-A.
103, 184, 185, 238 e 239:
Soe. Brás. Cultura Inglesa — Rua

Raul Pompéia, 231.
104:
Bco. Itaú S. A. — Av. Copacabana,

1 362-A.
108 e 109:
Cia. Telefônica Brasileira — Rua

Francisco Sá, 88-A.
110 a 112, 114, 196 e 241:
Esc. H. B. Max Nordeaux — Rua

Francisco Otaviano, 59.
113:
Unibanco — Rua Visconde Pirajá,

151-A.
123 e 124:
Col. Fontainha — Rua Visconde

de Pirajá, 68.
125 e 126:
Esc. Pres. José Linhares — Rua

Barão da Torre, 90.

127:
Bco. Boavista Ag. Ip. — R. Vise.

de Pirajá, 142.
128:
Bco. Nacional — R. Vise. Pirajá,

431-B.
129, 131, 132, 171 e 202:
Fac. Ec. Adm. Cand. Mendes — R.

Vise. Pirajá, 351.
130:
Fund. Ed. Brás. Almeida — Almte.

Sadock Sá, 276.
133 e 322:
Bco. Cred. Real M. Gerais — Rua

Vise. Pirajá, 455-A.
134:
Bco. Est. da Guanabara — R. Vise.

Pirajá, 559-B.
135:
Bco. Real — R. Vise. Pirajá, 585.
140, 141, 250 e 331:
Col. Rio de Janeiro — R. Nasci-

mento Silva, 556.
142:
Bco. União Comercial — R. Vise.

Pirajá, 146.
143 e 144:
Esc. Chapeuz. Vermelho — R. Pru-

dente de Morais, 1365.
146, 257 e 265:
Country Club — R. Prudente de

Morais, 1597.
147 a 150 e 206:
Esc. Henr. Dodsworth — Av. Epi-

tácio Pessoa, 186.
153:
Banco do Brasil — R. Joana An-

gélica, 124.
158:
Bco. União Comercial — Rua Vis-

conde de Pirajá, 146-A.
160:
Bradesco — R. Visconde de Pirajá,

216.
163:
Letra S.A. — Av. Copacabana,

1168.
168:
Revll S.A. — R. Raul Pompéia, 91.
170:
Cad. Poup. Apex — R. Fco. Sá, 51

— Loja.
172:
Letra S.A. — Visconde de Pirajá,

580-B.
173:
Bco. Cred. Real M. Gerais — R.

Visconde de Pirajá, 82-B.
174:
Cad. Poup. Delfln — Av. Copa-

cabana, 1039.
175:
Cx. Ec. Federal — Av. Copacaba-

na, 861-B.
176:
Bco. Sul Brás. S.A. — Av. Copa-

cabana, 1182.
178:
Bco. Nacional — Av. Copacabana,

1145-A.
179:
Bco. do Brasil S.A. — Av. Copa-

cabana, 1292.
195:
Bradesco — Av. Copacabana,

1246-B.
200:
Bco. Mineiro — Ar. Copacabana,

1156.
201:
J. Esc. Céu Azul — R. Nascimento

Silva, 73.
203 e290:
Col. Olaparede — R. Nascimento

Silva, 45.
204:

Delfin Rio — Rua Vise. Pirajá,
444.

207:
Jard. Inf. Max Nordeaux — Rua

Prud. Morais, 1172.
213:
Bco. do Brasil S.A. — Av. Copaca-

bana, 1292.
214:
Agência Turismo — R. Bolívar,

125-A.
219:
Bco. Franc. Brasileiro — Av. Co-

pacabana, 1052-A.
220 e 292:
Bco. Est. da Guanabara — Av.

Rainha Elizabeth, 20.
221:
Bco. Aux. São Paulo — Rua Bo-

livar, 42-B.
223:
Cx. Ec. Federal — Av. Copacaba-

na, 861-B.
224:
Bco. Real S.A. — R. Vise. Pirajá,

168.
240:
Renda Mercantil — Av. Atlântica,

4066-C.
242:
Bco. Itaú — Av. Copacabana,

1120-A.
243:
Cad. Poup. A Morada — Av. Copa-

cabana, 1181.
251:
Bco. Econômico S.A. — Av. Copa-

cabana, 1052.
252:
Bco. Est. da Guanabara — Av.

Rainha Elizabeth, 20.
253:
Residência C. Cred. Imob. — Av.

Copacabana, 1355.
254 e 255:
Lojas Singer S.A. — Av. Copaca-

bana, 1187.
259:
Bco. Econômico S. A. — R. Vise.

Pirajá, 273.
260 e 270:
Bco. Sul Brasileiro S.A. — Av.

Copacabana, 862-A.
268:
Cad. Poup. Delfln — Av. Copaca-

bana, 1039.
274:
Arte Blubay — R..Prud. de Mo-

rals, 1286.
276, 279 e 283:
Bamerindus — R. Barão de Ipa-

nema, 29-A.
281 e 316:
Bco. Nacional — R. Vise. Pirajá,

511-A.
286 e 288:
Clube Marimbas — R. Fco. Ota-

vlano, 2.
298 e 299:
Bco. Nacional — R. Visconde Pi-

rajá, 174.
308:
Bco. Nacional — R. Vise. Pirajá,

431-B.
309:
Bco. Nacional — Av. Copacabana,

1145-A.
324:
Grande Rio Cred. Imob. —. R.

Vise. Pirajá, 145-A.
328:
Cad. Poupança A Morada — Rua

Vise. Pirajá, 234.
330:
Bco. Est. Guanabara — R. Vise.

Pirajá, 411.

QUALQUER MOTIVO É UM BOM
MOTIVO PARA VOCl ABRIR SUA

sifife. Caderneta
g de Poupança*4m$? DELFIN

Líder na preferência doe
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Andarai, Aldeia Campista, Gra-

jaú, Vila Isabel.

Seções Ia., 4a., 6a., 16, 48 e 234:
Colégio Estadual Orsina da Fon-

seca — Rua S. Francisco Xavier, 95.
2, 3, 5, 7, 8, 15, 20, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 237, 271.
Escola Municipal Affonso Penna
Rua Barão de Mesquita, 499.
9, 14, 19, 109, 110 e 111:
Escola Municipal Baptista Perei-

ra — Rua Silva Teles, 65.
10, 13, 18, 270, 273, 274, 283 e 286:
Escola Municipal Lourenço Filho
Praça Edmundo Rego, 11.
11, 12, 17 e 261:
Hospital Pedro Ernesto — Ambu-

latório Ala Direita — Av. 28 de Se-
tembro, 87.

21, 24, 224, 225, 226, 227, 275 e 279:
Escola Municipal Duque de Caxias

Rua Marechal Joffre, 74.
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144 e 145:
Escola Municipal Panamá — Rua

Duquesa de Bragança, 22.
147, 148, 149, 150 e 151:
Colégio Veiga de Almeida — Rua

S. Francisco Xavier, 242.
152, 153, 154 e 284:
Colégio Pedro n — Externai© —

Rua S. Francisco Xavier, 204.
155:
Laboratório Estadual de Produtos

Farmacêuticos e Biológicos — Av.
Prof. Manoel de Abreu, 560.

156, 157, 167, 168, 169 e 170:
Escola Municipal Francisco Ma-

nuel — Rua Senador. Soares, 61.
158, 159, 160, 161 e 162:
Escola Municipal Barão Homem

de Melo — Rua Almirante João Can-
dido Brasil, 352.

56, 163 e 164:
Esporte Clube Maxwell — Rua

Maxwell, 164.

Boca do Mato, Engenho de Den-
tro, Lins, Méier, Todos os Santos, En-
cantado.

Seções Ia., 4a., 9a., 13, 32, 46, 52,
65, 73, 78 e 96:

Escola Londres — Rua Monsenhor
Jeronimo.

2, 5, 8, 10, 12, 15, 23, 24, 36, 41, 44,
50, 57, 69, 93, 116,130, 148, 230, 236:

Colégio Metropolitano — Rua Lo-
pes da Cruz, a9 72.

3, 6, 58, 107, 124, 143, 153, 160, 275:
Vitoria Tennis Clube — Rua Porto

Alegre, n° 320.
7,59,219,270,281:
Instituto Nicia Macieira — Rua

Carijós, n° 70.
11,14, 38, 47:
Liceu Sta. Rita de Cássia — R-

Barão B. Retiro, n" 941.
16, 37, 51, 71, 91,109:
C/ C Alfredo Pinto — Rua Enge-

nheiro Brotero, n«? 26.
17, 33, 43, 53, 64, 80, 84, 90, 98, 99,

111,123,134,145, 152,163, 176,184,191,
205 e 277.

Colégio D Pedro n — Rua Barão
B. Retiro, n° 726.

18, 83, 227:
Escola Maria Brás — Rua Herácll-

to Graça, n° 47.
19,133,215:
Escola Remlngton — Rua Pache

de Faria, n° 45.

22, 27, 44, 49, 171, 229, 230, 265 e
267:

Escola Municipal Rodrigo Mello
Franco de Andrade — Rua Ernesto de
Souza, 153.

23, 25, 26, 233, 238, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 253, 257, 268, 278, 280 e
282:

Colégio Estadual João Alfredo —
Av. 28 de Setembro, 109.

28:
41? Distrito de Esgotos — Rua Fe-

lipe Camarão, 83.
29, 217, 218, 219, 220, 221, 222, e

223:
Grajaú Tênis Clube — Av. Eng<?

Richard, 83.
30, 35, 39, 52, 60, 121, 122, 123, 255

e 276:
Escola Municipal Epitácio Pessoa

Rua Ernesto Souza, 153.
31, 189, 190, 191 e 192:
Igreja Metodista de Vila Isabel

Av. 28 de Setembro, 398.
32, 40, 47, 55, 101, 102, 251, 262 e

263:
Colégio Anderson — Rua Barão

de Mesquita, 426.
33, 206, 207 e 208:
Escola Castro Alves — Rua Teo-

doro da Silva, 453.
34, 38, 42, 50, 58, 62 e 67:
Colégio da Companhia de Maria

Av. EngV Richard, 107.
36, 41, 43, 46 e 54:
Colégio Santos Dumont — Av. 28

de Setembro, 156.
51, 61 e 66:
Escola Jornalista Assis Chateau-

briand — Rua Vise. Sta. Isabel, 272.
57 e 264:
Assoc. dos Servidores de Limpeza

do Rio de Janeiro — Av. Prof. Manoel
de Abreu, 300.

59, 64 e 71:
Curso Martins — Rua Souza

Franco, 179.

63, 70, 124, 125,126 e 127:
Escola Afranio Peixoto — Rua

Ferreira Pontes, 328.
65:
Assoc. Atlético Tijuca — Rua Ba-

rão de Mesquita, 149.
68, 179, 180, 181 e 182:
Associação Atlética Vila Isabel —

28 de Setembro, 160/164.
69:
Centro de Formação Profissional

de Artes Gráficas — Senai — Rua São
Francisco Xavier, 117.

93, 94, 95, 96, 97, 236 e 259:
Colégio São José — Externato —

Rua Barão de Mesquita, 164.
98 e 99:
Escola Leitão da Cunha — Rua

Major Ávila, 317.
100:
Igreja de Santo Afonso — Rua Ba-

rão de Mesquita, 275.
112, 113, 114, 115 e 248:
Instituto Petersen — Rua Barão

de Mesquita, 645.
116 e 133:
Curso Regente — Rua Paula Brito,

50.
117, 118, 119 e 228:
Colégio Barão de Lucena — Rua

Ernesto de Souza, 47.
120, 231, 232 e 235:
Círculo de Estudos Psíquicos "Ri-

ta de Cássia" — Rua Gastão Penal-
va, 31.

128, 129, 130, 131, 132 e 254:
Colégio N Sra da Misericórdia —

Rua Barão de Mesquita, 689.
146, 209, 210, 211, 212, 213 e 269:
Colégio Estadual Francisco Cam-

pos — Unidade Integrada — Rua N.
Sra de Lourdes, 175.

165, 166 e 272:
Igreja de Jesus Cristo dos Santos

dos Últimos Dias — Rua Silva Teles.
99.

20,34,54,79,102,127:
Aliança Francesa — Rua Jacinto,

n'3.
21, 68, 126, 168, 169, 190, 240, 243,

247, 255:
Escola Isabel Mendes — Rua Joa-

quim Meler. n° 293.
22, 82,140,158,183, 202, 210, 218:
CE. Bento Ribeiro — Rua Conego

Tobias, n° 112.
25, 56,131, 225, 258:
D3EU — Rua Barão de São Borja,

n<?49.
26, 31, 40, 48, 62, 75, 87, 95, 106, 119,

128,142:
Mackenzie — Rua Dias da Cruz,

n° 561.
27, 30, 35, 42, 49, 61, 70, 81, 88, 89,

07, 104, 112, 121, 132, 137, 149, 155, 156,
166,179,186,204, 212,229,238,248,273:

Escola Rio Grande do Sul — Rua
Adolfo Bergamini, n° 201.

28, 45, 74,103,144,181, 222,242:
, Escola Acre — Rua Santos Titara,

n*?50.
29,39, 55, 85,110,115,136,141:
Ginásio Nossa Senhora da Pieda-

de — Rua Pompilio Albuquerque, n°
39.

60, 66,263:
Cultura Inglesa — Rua Pedro de

Carvalho, n° 61.
63 e 72:
Escola Afonso Taunay — Rua VI-

leia Tavares, n° 211.
67, 76, 77, 86, 92,94,100,105:
EDUCO — Rua Dias da Cruz, n«

95.

101:
Instituto São Sebastião — Rua

Catulo Cearense, n"? 23.
108,117,122,135,167:
Colégio José Anchieta •- Rua

Venceslau, n<? 225.
113,129, 139, 150, 165:
Escola Augusto F. Schimidt —

Rua Mapurari, s/ n°.
114, 120, 125, 138, 147 e 159:
Tecnometal — Rua Conselheiro

Ferraz, n° 27.
118,157:
ACM — Praça Rio Grande do

Norte, n"? 484.
146,154,164:
Instituto Brasília — Rua Dias da

Cruz, n"? 635.
151,161,195,274, 276:
Instituto São João Batista — Rua

Medina, n° 246.
162,174,189,196,200,213, 267:
CEP — Travessa Valdir Augusto,

156.
170:
Agência Méier INPS — Rua Dias

da Cruz, 501.
171,192,198, 223, 232, 241, 261:
Escola Senador João Lira Tavares

— Rua Luis Bezerra, 2.
172,203,207,214, 216, 235,256, 266:
Escola Edgard S. Mendonça —

Rua Ana Leonldia, s/n.

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e
239:

Escola Municipal República Ar-
gentina — Av. 28 de Setembro, 109.

183 e 184:
Basílica de N. Sra de Lourdes —

Av. 28 de Setembro, 200.
185, 186, 187, 188 e 250:
Escola Municipal Equador — Av.

28 de Setembro, 351.
193, 194, 195 e 196:
Educandário da Sagrada Família

— Rua Luís Barbosa, 82.
197, 198, 199, 200, 201, 202 e 252:
Escola João Lira — Rua Visconde

de Sta. Isabel, 34.
203, 204 e 205:
Centro Municipal de Saúde Maria

Augusta Estrella.— Rua Vise. Sta. Isa-
bel,!56.

214 e 266:
Tenda Espírita "Tupinambá" —

Rua Barão de Bom Retiro, 2 183.
215, 216, 240 e 256:
Centro Recreativo Rio Light —

Rua José do Patrocínio, 171.
241 e 277:
Grajaú Country Clube — Rua

Prof. Valadares, 262.
249:
Escola Municipal Madrid — Rua

Maxwell, 8.
258 e 260:
Administração Regional de Vila

Isabel — Av. 28 de Setembro, 51.
281:
Centro de Cultura Anglo-Ameri-

cano — Rua São Francisco Xavier,
284.

285:
Escola E. Lup — Rua Itabaiana,

82.

20a ZONA ELEITORAL
173,199:
Liceu Aquidabã — Rua Aquidabã,

671.
175, 182, 193, 201, 221, 228, 245,

250, 259, 264:
Escola J. E. Macedo Soares — Rua

Mário Plragibe, 41.
177, 188, 197, 208, 224, 234, 246, 251,

262:
Escola Tobias Barreto — Rua

Pompilio Albuquerque, 62.
178, 209, 257, 279:
Escola Brigadeiro Faria Lima —

Rua Violeta, s/n.
180, J85, 194, 206, 226, 233, 237, 249,

254, 260:
Escola Francisco Joblm — Rua

Adriano, s/n.
' 187,244,252:

Atlas Atlético Clube — Rua Vilela
Tavares, 169.

211,217,231,239,253,268:
Escola Noel Rosa — Rua Barão do

Bom Retiro.
220:
Bloco Carnavalesco Vai se Quiser

—- Rua Barbacena, 55.
265,272:
União Espirita Suburbana — Rua

Oldegar Sapucaia, 13.
269,278:
Colégio GPI — Rua Pache de Fa-

ria, 18.
271,280:
Centro de Cultura Anglo America-

no — Rua Doutor Bulhões, 947.

sempre #% SRSSSmmais perto =5 =§ HfJ. iSf. Ç
de você. Ws^ DELFJN

referencia popuiac

ZONA NORTE
Bonsucesso: Rua Cardoso de l>

'Cascadura: Av Suburbana. 10
ilha do Governador: Estrada
Madurelra: Estrada do Portela
Méier: Rua Dias da Cruz, 151

Penha: Rua dos Romeiros. 58
•Sâo Cristóvão: Rua Sáo Luiz Gonzaga." 173
Tijuca: Rua Conde de Bonfim. 391

•Tijuca: Rua Uruguai. 413
•vila Isabel: Av 28 de Setembro, 585 > -
•Em instalação . ?
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___» ZONA ELEITORAL
Bonsucesso, 

'Higienópolis, Olaria,

Penha, Vicente Carvalho, Vila Cosmos,
Manguinhos, Ramos, Inhaúma.

Seções 1-1, 1-2,1-3,1-6, 2 S7:
Escola Emma Negrão de Lima —

Estrada de Manguinhos, 1.
1-4,1-5,2-1,2-2,2-3,2-19:
Abrigo Cristo Redentor — Av. dos

Democráticos, 392.
1-7,2-65,2-66,2-68,2-69:
Escola Albino Souza Cruz — Av.

dos Democráticos, 30.
1-8,2-70,2-71:
Escola Ordem e Progresso — Rua

Açapuva, s/n. — Entrada pela Rua
Francisco Medeiros.

2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8:
Ginásio Clóvis Monteiro — Av.

dos Denr ocráticos, 271.
2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15,

2"16: „ _Escola Oswaldo Cruz — Av. dos
Democráticos, 319.

2-17, 2-18, 2-61, 2-62, 2-63:
Escola D. João VI — Rua Dark de

Matos, 166.
2-20,2-21:
Centro de Recup. dos Mendigos —

*Av. 
dos Democráticos, 486.
2-22,2-57,2-64:
Escola Lauro Sodré — Estrada

Velha da Pavuna, s/n.
2-23, 2-24. 2-25, 2-26, 2-27:
Colégio Gabarito — Rua Darke de

Matos, 199.
2-28, 2-29, 2-30, 2-31:
Colégio Santa Mônica — Av. dos

Democráticos.
2-32, 2-33,2-34, 2-35, 2-74:
E.AB.E. — Rua Plancó, 18.
2-36,2-37,2-38:
Externato Coração de Jesus —

Rua General Galieni, 122.
2-39:
Ginásio N Sra Bonsucesso — Rua

General Galieni, 101.2-40, 2-41, 2-42, 2-43:
Ginásio Orozimbo Nonato — Rua

Dark de Matos, 164.
2-49, 2-50, 3-21, 3-32:
Escola Téc. Comércio Santa Cruz

— Rua Uranos, 529.
2-72 2-73i
Escola Alcides de Gasperl — Rua

Miraluz, 181.
3-1,3-2,3-3,3-23,3-24,3-47:
Social Ramos Club — Rua Aure-

liano Lessa, 97.
3-4,3-5,3-6,3-46:
Instituto Pio XI — Rua Roberto

Silva, 71.
3-7:
Externato Afonso Pena — Rua

Uranos, 773.
3-8, 3-52, 3-53, 4-7, 4-8:
Instituto Relvas — Rua Teixeira

Franco, 3.
3-9, 3-10, 3-36, 3-41, 3-42, 3-43:

CESC — Rua Teixeira Franco, 38,

Acari, Brás de Pina, Cordovil, Ira-

já, Lucas, Penha Circular, Vila da Pe-

nha, Vista Alegre, Jardim América,
Lucas, Vigário Geral.

Seções 110, 117, 131, 136, 141, 153,
157,178:

Escola Barcelona — Rua Gustavo
Martins s/n.

30, 31, 36,45, 56, 167, 267, 296:
Ginásio José do Patrocínio — Rua

Gustavo de Andrade, 238 — Irajá.
25, 87, 96,102, 219, 226, 237:
Escola Alfredo de Paula Freitas —

Rua Gustavo de Andrade, 274.

3-11, 3-12, 3-13, 3-14:
Escola João Barbalho — Rua Dr.

Miguel Vieira Ferreira, 392.
3-16,3-17:
Escola Carneiro Videiro — Rua

Prof. Lace, 157.
3-18, 3-19:
Escola Padre Nóbrega — Rua

Prof. Lace, 437.
3-20:
10' Distrito de Obras — Rua Eu-

clides Faria, 132.
3-22:
Confecções Souza Machado —

Rua Roberto da Silva, 145.
3-52, 3-53, 3-25, 3-26, 3-29, 3-30, 3-38,

3-39:
Soe. Univers. Silva e Souza — Rua

Uranos, 721.
3-27, 3-28, 3-44:
Curso Herman — Rua Uranos,

1483.
3-31, 3-33:
Externato Pinheiro — Rua Conse-

lheiro Paullno, 299.
3-34, 3-35:
Grêmio Social Paranhos — Rua

Paranhos, 317.
3-40:
Soe. Beneficiente de Ramos —

Rua Wandenkolk, 28.
3-45:
Centro Esp. Hum. Trabv — Rua

Senador Mourão Vieira, 87.
3-48, 3-49:
Colégio D. Pedro I — Rua Uranos,

725.
3-50, 3-51:
Escola Walt Disney — Rua Prof.

Lace, 437.
S-54, 4-9:
Administ. Regional de Ramos —

Rua Uranos, 1 230.
3-55 3-56:
Escola Prof. Mourão Filho — Es-

trada Itararé, 954.
4-1,4-2,4-46,4-47,4-48:
Escola Coronel Assunção — Rua

Paranapanema, s/n.
4-3, 4-4, 4-5 e 4-6:
Centro Cultura Anglo-América —

Rua Uranos, 855.
4-10,4-11,4-12,4-13:
Escola Clóvis Beviláqua — Rua

Antônio Rego, 383.
4-14,4-51,4-52,4-53:
Country Club da PMRJ — Rua

Paranapanema, s/n.
4-15, 4-16, 4-17,4-18, 4-19, 4-20,

4-21:
Escola Chile — Praça Belmont, s/

n.
4-22,4-27:
Club Soe. 18 de Julho — Rua Ma-

jor Rego, 236.
4-23,4-24:
10a. Região Administ. — Rua Ura-

nos, 1 230.
4-25:
Escola Remington — Rua Uranos,

1440.

4-26:
Colégio XV de Janeiro — Rua

Uranos, 1 4461
4-28 e 4-29:
Educandário S. Angela — Rua

Gomensoro, 106.
4-30,4-31,4-32:
Escola Luiz C. Saião Garcez —

Rua Paranapanema, 1 055.
4-42, 4-44, 4-45, 4-49, 4-50:
Escola Laís Neto Reis — Praça

Belmont, s/n.
5-1, 5-62:
Banco do Est. da GB — Lag. da

Pena, 36.
5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-75 e 5-76:
Escola Leonor C. Pereira — Av. N.

Sra. Penha, 589.
5-6, 5-39, 5-38, 5-83, 5-84, 5-85:
Escola Bernardo Vasconcelos —

Pr. Sta. Rosália, s/n.
5-7, 5-8:
Escola Mundo Encantado — Rua

Donísio, 76.
5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14,

5-16, 5-17 e-5-18:
Ginásio N. S. da Penha — Lg. Pe-

nha, 19.
5-15:
Caixa Econômica Federal — Av.

Braz de Pina, 38-A.
5-19:
Banco Nacional — Av. Braa de PI-

na, 48.
5-21, 5-22:
Escola Mundo Encantado -- Rua

do Cajá, 193.
5-23, 5-24, 5-25, 5-28:
Escola N. Sra. Auxiliadora — Rua

do Cajá, 110.
5-27, 5-72, 5-73, 5-74:
Escola Alentejo — Rua Aimoré,

241.
5-28,5-31:
Curso Policultura — Av. Braz de

Pina. 122.
5-29, 5-30, 5-55, 5-54:
Escola Mons. Alves da Rocha —

Av. N. Sra. da Penha, 589.
5-32, 5-33, 5-36, 5-34:
Matriz Bom Jesus da Penha —

Av. Braz de Pina, 181.
5-35:
Cartório Espírito Santo Cardoso

— Av. Braz de Pina, 110-B.
5-37:
Banco Boavista — Av. Braz de Pi-

na, 38.
5-40, 5-41:
Curso Ibecê — Av. Braz de Pina,

90
5-42, 5-43, 5-79, 5-80, 5-81 e 5-82:
Ginásio Estadual Gomes Freire —

Rua São Maurício, 87.
5-50, 5-51, 5-52, 5-53:
Escola São Vicente — Praça Irmã

Paula.
5-67:
Banco Real — At. Braz de Pina,

110.

22a ZONA ELEITORAL
113,123,128,135, 138,146, 151, 239:
Escola Irã — Rua São Leonardo

s/n — Irajá.
42, 47, 51, 60, 61, 64, 65, 82, 248, 26»,

276, 282, 291, 293:
Escola Mato Grosso — Rua. Mi-

randa e Brito, 119 — Irajá.
183, 196, 197, 204, 213, 221, 222, 224,

252, 266, 313:
Escola Taroila do Amaral — Rua

Aníbal Porto s/n — Irajá.
29, 40, 49, 73, 74, 286, 308:
Escola Conde Pereira Carneiro —

Av. Rio Branco s/n — Irajá»
176, 299:
Escola Cornélio Pena — Av. Bra-

su, 18 476 — Irajá.
21, 165, 174, 281:
Instituto Irajá — Rua Oliveira Al-

ves 232 — Irajá.
11,32,247,285,290,317:
Educandário Luso — Rua Olivei-

ra, 253—Irajá.
91,98,106,232,238,242:
Ginásio Pedro Ernesto — Av.

Monsenhor Félix, 813 — Irajá.
19, 177, 182, 187, 256, 306, 311:
Instituto Marques — Av. Monse-

nhor Féllx, 1004-A — Irajá.
15, 18, 112, 134, 162, 199, 203, 208,

216:

5-69, 5-70, 5-71, 5-86, 5-87, 5-88:
Melo Tênis Club — Rua Caroen,

171.
5-77, 5-78:
Escola Batista Passos — Rua Ipo-

jucá, 392.
8-1, 8-2, 8-3, 8-4:
Assoc. Atlética Florença — Rua

Alecrim, 593.
8-5, 8-6:
Jardim Escola Bimbo — Av. Meri-

ti, 472.
3-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12:
Externato Pio XII — Av. Meriti,

265.
9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8,

9-10, 9-11:
Escola Ceará — Rua Dona Emüia,

s/n.
9-9:
Escola Nelson Amado — Rua Júlia

Portinis, 86.
9-12, 9-26:
Escola Domingos Bebiano — Es-

trada Velha da Pavuna, 768.
9-13, 9-41, 9-42, 9-43:
Inst. Excelsior — Rua Padre Ja-

nuário, 161.
9-14, 9-15, 9-16, 9-17, 9-18, 9-19,

9-20 e 9-21:
Escola Barão Maaaübas — Rua

Pe. Januário, 220.
9-22, 9-36, 9-37, 9-38, 9-64:
Escola Nereu Sampaio — Rua Nu-

nes Viana, s/n.
9-23, 9-44, 9-45, 9-46:
Assoc. Atlética Nova América —

Rua Amaro Hamaty, 120.
9-24:
Igreja São Tiago — Praça 24 de

Outubro.
9-25:
Escola Olavo J. Sales — Praça Ja-

9-27, 9-28, 9-29, 9-30, 9-31, 9-32:
A.C.R. do IAPI — Estrada Velha

da Pavuna, 365.
9-33, 9-34, 9-35:
Escola Nicolau A. Taunay — Es-

trada Velha da Pavuna, s/n.
9-39, 9-40, 9-60:
Escola José Marti — Praça

Abunâ, s/n.
9-47, 9-48, 9-49, 9-55:
Escola Liberato Biteneourt — Av.

Automóvel Club — Conjunto da
Cohab Rua A.

9-50, 9-51, 9-52, 9-53, 9-54:
Escola Eurico Vilela —- Conjunto

Castro Alves — Rua A — Próximo E.
Velha Pavuna n° 532.

9-56, 9-57, 9-58, 9-59:
!_scola Mar. Estevão L. Carvalho

— Av. Automóvel Club — Conjunto da
Cohab. Rua B.

9-61, 9-62, 9-63:
Escola Eurico Sales — Av. Auto-

móvel Club, 3416.

Escola Francisco Sertório Porti-
nho — Rua Amancio Bezerra, s/n.
— Irajá.

66, 67,121,145,225,262,301:
Escola Adiai Stevensoh — Rua

Beira Alta s/n — Vista Alegre.
93,175,181, 200, 243,283, 318:
Ginásio Nuno Alvares — Rua Bei-

ra Alta, s/n — Vista Alegre.
72,81,103,172,280,289: ¦
Instituto Agras — Rua da Justiça,

50 — Vila da Penha.
20, 62, 85, 125, 129, 169,. 188, 206,

220, 223:
Escola Grécia — Av. Brás de Pina,

1614 __ vila da Penha.
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108,142, 201, 236, 246, 271:
Escola Albert Sabin —- Praça Pau-

lo Setúbal, s/n — Vila da Penha.
33,35,231,272,274:
Escola Quintino do Vale — Rua

Araraí, 16 — Vila da Penha.
88, 294, 305:
Jardim Escola Pingo de Ouro —

Rua Tejupá, 45 — Vicente de Carva-
lho.

14,154,170,171,179:
Escola Miguel Ângelo — Rua Car-

los Chamberland, s/oi — Vicente de
Carvalho.

209, 269, 308:
Escola Cecília Meireles — Estrada

Vicente de Carvalho, 1086 — V. de
Carvalho.

24, 39, 54, 122,132, 241, 251, 258:
Colégio Virgem de Fátima — Es-

trada Vicente de Carvalho, 1123 —
Praça do Carmo.

* 55, 77,101,114, 322, 323:
Escola Ary Quintela— Rna Eng0

Moreira Lima, .54 — Praça do Carmo.
195, 233,268, 302,319:
Escola Miguel^Gustayo — Conjun-

to do Quitungo — Brás de Pina.

Augusto Vasconcelos, Bangu, Pa-
dre Miguel,.Senador Camará, Vila Ken-
-nedy. Santíssimo.

PADRE MIGUEL

Seções Ia., 2a., 3a., 4a., 5.a, 6a.,
7a., 18, 19 e 20:

Escola Pedro Moacir — Rua Gen.
Gomes de Castro.

t, 9. 10, li; 12, 13 e 39:
Escola Roberto Simpnsen — Rua

Mal. Marciano, s/n.

14, 15, 18 e 46:
Escola Firmo Costa — Praça Fer-

reira de Abreu.
17 e 41:
Ginásio Batista de Moca Bonita

— Rua Tirana, 28.
21, 22, 23 «42:
Escola Bangu — Rua Sofia, s/n.

22,38,97,119,143,215,253,292:
Colégio Bandeirantes — Estrada

do Quitungo, 551 — Brás de Pina.
314,325,327:
Escola João Marques dos Reis —

Rua Irapuá, s/n — Praça Saicã, Brás
de Pina.

34,147,166,189,198, 255:
Escola Professor Augusto Mota —

Rua Bento Cardoso, s/n — Brás de Pi-
na.

10, 17, 48, 63, 78, 90, 127, 168, 273,
312:

Escola Brandt Horta —, Rua Ben-
to Cardoso, s/n — Brás de Pina.

3, 4, 190, 210, 245, 278, 298, 310, 316:
Escola Ministro Plínio Casado —

Rua Peuqueri, s/n — Brás de Pina.
46, 104, 115, 126, 139, 152, 193, 230,

275, 287, 309:
Escola Embaixador Barros Hurta-

<j0 — RUa General Carvalho, 702 —
Cordovil.

28, 116, 144, 173, 211, 228, 244, 257,
259, 288, 320:

Escola São João Batista — Praça
da Laguna, s/n — Cordovil.

37, 79, 80, 100:
- Escola Emmanuel Pereira Filho —

Praça dr Laguna, s/n — Cordovil.

5, 8, 58, 89, 185, 192:
Escola Alfredo Gomes — Rua Te-

nente Palestrina, 538 — Cordovil..
7, 12, 26, 41, 50, 68, 118, 133, 161,

205:
D3GE — Departamento de Carto-

,. grafia — Av. Brasil, 15 051 — Parada
de Lucas.

70, 75, 94, 105, 130, 180, 227, 249,
261, 297:

Escola Heitor Beltrão — Rua
Otranto, s/n — Parada de Lucas.

107, 240, 270, 277, 295:
"Escola Alfredo Valadão — Praça

Irinéu Machado, s/n.
44, 109, 148, 155, 164, 184, 212, 235;

254, 279, 304, 315 e 324:
Instituto Guanabarino — Rua São

Bartolomeu, 477 — Vigário Geral.
13,27,43,76,124:
Escola República do Líbano —

Rua Saturno, s/n — Vigário Geral.
. 

' 
234, 250, 263, 284, 307:

- Escola Zélia Braune — Rua Franz
Liszt, s/n — Jardim América.

23, 86, 140, 191, 217:
Escola Cônego Fernandes Pinhel-

ro — Rua João Sebastião Bach, s/n —-
Jardim América.

23.a ZONA ELEITORAL
Anchieta, Deodoro Guadalupe,

Marechal Hermes, Parque Anchieta,
Pavuna, Ricardo de Albuquerque, Bar-
ros Filho, Costa Barros.

Seções Ia., 9a., 19, 29, 42, 54, 122
e 149:

Escola Municipal Max Fleiuss —
Praça N Sa das Dores, s/n — Pavuna.

2, 7, 11, 15 e 22:
Escola Lia Braga de Faria — Rua

Mellta, 40 — Guadalupe. -

3, 16, 28, 41, 52, 69, 83, 95, 97, 99,"
101 e 184:

Escola Paraíba — Est. Mal. Alen-
castro, 4 035 — Anchieta.

4, 12, 20, 27, 35, 43, 49, 58, 63, 68,
74, 78, 86, 118, 119, 143 e 144:

Escola General Osório — Áv.
Brasil, 19 462 — Coelho Neto.

5, 21, 36, 55 e 76:
Escola Álvaro Espinheira — Rua

• Nelson Meireles Neto, s/n — Barros
Filho.

6, 14, 23, 31 e 38:
Escola Fernão Dias — Rua Ma-

rapendi, 257 — Mal. Hermes.
8; 17, 30, 39, 48, 60, 65, 75, 80, 123,"

124, 125, 135, 140, 141 e 142:
Escola Coelho Neto — Rua Uni-

buzeiros, 455 — Ricardo de Albuquer-. .
que.

10, 24, 34, 47, 56, 81, 94, 96, 127
e 129:

Ceníro Educacional N Sa Apare-
cida — Rua Faustino Lins, 898 — An-
chieta. '

13, 32, 33 e 205:
Escola Lima Barreto — Est. da

Aguaí Branca, Rua B s/n — Realengo.
18, 25, 26, 37, 40, 44, 46, 108, 111,

117, 121, 130, 145 e 146:
. Escola Bélgica — Rua Francolin,

50— Guadalupe.
45, 51, 57 66 e 70:
Escola Leonor Posada — Rua Be-

lize, s/n — Mal. Hermes.
50, 53,^59, 61 e 62:
Escola Baden Powell — Rua No-

va Trento, 28 — Guadalupe.

64, 67, 147, 148, 150, 151, 152 e 153:
Escola Eng. Lafayete de Andrade

;— Av. Mendonça Lima, s/n — Gua-
dalupe.

71, 72, 73, 77, 79, 82, 84 e 88:
Escola Municipal Madre Benedita

— Rua 2, BI. 19 — Guadalupe.
85, 89, 90, 91, 92, 93, 156, 189, 197,
201, 211 e 222:
Colégio 

'Laurel — Rua Aurélio
Vaíporto, 272 — Mal. Hermes.

87, 102, 103, 105 e 107:
Escola Municipal Comte. Arnaldo

Varela — Est. Rio do Pau, 2 505 i— Pa-
vuna.

98, 100, 128, 131 e 133:
Colégio N Sa da Conceição — Es-

trada dd Engenho Novo, 230 — An-
chieta.

104, 136, 159, 173, 174, 175, 176,
193, 206, 212 e 221:

Colégio Estadual Mal. João Batis-
ta de Mattos — Av. Brasil 19 664 —
Coelho Neto.

106, 203 e 217:
Colégio Pavuna — Largo da Pa-

vuna, 47 —r Pavuna.

24a ZONA ELEITORAL
.24, 25,26e 43:

Escola Rafael Corrêa de Olivel-
ra — Rua Araquem

27, 28, 29 e 44:
Escola Euzébio de Queiroz — Pra-

ça Suçuarana
3*}, 31, 45 e 4S:

Escola Villa-Lobos — Rua Sd. Jo-
sé da Costa, 135.

- 32, 33, 34, 35, 47 • 48:
Escola Roquete Pinto — Ru* Oli-

Tetra Ribeiro. -£

36, 37 e 38:
CREIB — Rua Gen. Gomes de

Castro, 300.
49, 50, 51, 52, 53 e 54:
Escola José Maria Belo — Rua

Olímpia Esteves.

55, 56, 57, 58 e 59:
Escola Moacir Padllha — Rua

Gen. Gomes de Castro.
60, 61, 62, 63, 76 e 77:
Escola Eng? João Tome — Rua B,

135.
64, 65 e W:
Escola Frei Vicente Salvador —

Rua Olímpia Esteves.
67, 68, 69, 76 e 71:
Escola Clementino Fraga — Rua

CS, s/nv
72, 73, 74 e 75: ;
Escola Pabto Picass© — Rua I

»/n.°.
78, 79 e 80:
Escola Lauro Multer — Rua Ta-

poranga, s/n»
81, 82 e 83:

"Colégio Excelstor — Rua Guaiacá,
666.

Sempre
mais perto
de você.
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52, 59, 84, 111, 137, 160, 163, 186 e
321: N

Escola Presidente Gronchi — Rua
Jorge Lacerda, s/n — Jardim Améri-
ca.

57, 69, 83, 159, 194, 202:
Escola Mendes Viana — Estrada

do Colégio, s/n — Colégio.

1, 2, 92, 156, 158:
Escola Andréa Fortes Peixoto —

Rua Fausto de Castro, s/n — Parque
Colúmbia, Acari.

150, 218, .326:
Escola Alexandre de Gusmão —

Rua Fausto de Castro, s/n — Parque
Colúmbia, Acari.

9, 16, 71, 95, 149, 214:
- Escola Artur Azevedo — Rua Sar-

gento de Milícias, s/n — Pavuna.

53, 99, 120, 264:
Escola Deputado Hílton Gama —

Praça Enio, s/n — Pavuna.

201, 229, 265, 303:
Escola Otávio Tarquínio de Souza

Rua Sargento Antônio Ernesto, s/n
Pavuna.

109, 110, 112, 113, 114, 115, 116,
120, 155, 158, 161, 163, 168, 170, 181 e
182:

Colégio Professor Carneiro Felipe
— Rua Juriari, 238 — Mal. Hermes.

126, 180, 190, 195 e 219:
Colégio Monteiro Costa — Rua

Javatá, 115 — Anchieta.

218:
132, 134, 137, 154, 157, 198, 204 e

Av.Escola Ernani Cardoso
Brasil, 23 226 — Guadalupe.

138, 139, 172, 179, 202, 209 e 215:
Escola Ciro Monteiro — Rua do

Antúrio, 3Í — Anchieta.
160, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 171,

177, 178, 183, 185^186, 187, 188, 192,
194, 196, 199, 200, 208, 210, 214, 216, 220
e 224:

Colégio Pio XII —*Rúa Matiola,
305 — Guadalupe.

191, 207, 213 e 223:
Escola Municipal Noronha San-

tos — Rua Umbuzeiros, 445 — Ricar-
do de Albuquerque.

BANGU

Ia., 2a., 3a., 4a. e 5a.:
Escola Colleçhio — Rua Francas-

co Barreto, 829.
6a., 7a. e 8a.:
Casino Bangu — Rua Fonseca,

534.
9a., 10, 11, 12 e 13:

: Escola Henrique de Magalhães —
Rua da Fábrica.

14, 15, 16 e 17:
Jardim de Infância RAU — Av.

Santa Cruz, 4773.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e

27:
Escola Getülio Vargas — Av. San-

ta Cruz, 4 725.
28, 2», 30, 31, 32, 33 e 34:
Colégio Dal tro dos Santos (ame-

xo) — Rua da Feira.
35, 36, 37, 38, 39 e 68:
Escola Waldir de Azevedo Franco

— Rua Estampadores.

GRANDE RIO

Caxias: "¦• Pr.esi
NlterCI: ?'ja Sã

•Niterói •'¦. '"• -

.

Nova Iguaçu: Travessa Edgard da Costa. 82
sao João de Merltl: Av MS das Graças. 288
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40, 41, 69 e 72:
Ginásio Rio da .Prata — Rua Rio

da Prata, 391.
42. 43, 44 e 73:
Escola Zacarias de Góis — Rua

Silva Cardoso.
45, 46, 47, 48 e 49:
Escola Milton Campos — Rua

Banguense, s/n"?
50, 51, 52, 74, 102, 104 e 105:
Escola Antônio Austregésilo —

Rua da Fábrica.
53, 54, 55, 71, 76 e 81:
C. M. de Saúde W. Franco — Pra-

ça C. Pedro.
56, 57, 58, 59, 60, 67, 77 e 82:
C. I. Prof. Daltro Santos — Rua

Cel. Tamarindo.
61, 62, 115 e 116:
Ginásio' Bangu — Estrada do En-

genho, -442.
63, 70, 75 e 83:
Escola João Daudt Oliveira — Av.

Brasil, 34 686. -

64, 65, 66, 78 e 79:
Escola Prof. Júlio Mesquita —

Rua Oliveira Ribeiro.
80:
179 Distr. de Conservação — Av.

M. Ary Franco
84, 85, 86 e 87:
Ginásio Cardeal Câmara — Av.

Ary Franco.
88, 96, 103 e 110: ,
Escola Pres. Café Filho — Rua

Oosta Júnior.

89, 90, 91, 92, 93 e 94:
Escola Ubaldo de Oliveira — Rua

CM s/n.
95, 97, 98, 99, 100 e 101:
Escola Ana Amélia Q. C. Mendon-

ça — Rua Biarritz.
106, 107, 108, 109, 113, 113 e 114:
Escola Presidente Mediei — Rua

Tibagi 306. v .
111 e 146:

' 
Escola Marieta dá Cunha Silva —

Av. Aliança.
117, 124 e 131:
Escola Mal. Alcides Etchegoyen —

Av. José Rezende.
118, 119, 130 e 131:
Escola Leônidas Sobrinho Porto —

Rua das Avencas.
132, 123, 125, 126 e 127:
U. I. Rubem Berta — Rua do Ma-

gistrado.
138, 129 e 130: ,:
CE-DFAC - Vicente Moreti - Rua

Maravilha 308.
132, 133 e 134:
Escola 0'fflggins — Praça Bom-

balm.
135, 136, 137 e 138:
Escola Comenius — Rua Renato

Rebechi.
139, 141 e 143:
Escola Joana Angélica — Rua.

Baikal, s/n.

140 e 148:
Escola Joaquim Edson de Camar-

go — Rua Sudão.
143, 144 e 145:
Escola Maria Quitéria — Rua No-

ya Prata.
147, 149 e 150:
Escola Nações Unidas — Rua dos

Limadores, s/n.

SENADOR CÂMARA

Ia. e 2a.:
Ginásio Brasil-Croácla .— Rua Al-

bino de Paiva, 365_
3a., 4a. e 5a.:
Ginásio Tome de Souza — Rua

Yalta 60.
6a., 7a., 8a., 16 e 17:
Escola Sampaio Corrêa — Rua

Ubatã s/ri. " -
9a., 10 e 11:
Escola Dias.Martins — Rua Hugo

Barreto s/n.v
12,13, 14 e 18: ;;
Escola Eng. Pires do Rio — Rua

Nova Orleans s/n.
15,19 e 20:
Pedra Branca S.C. — Rua Vila

Real 155.
21, 32, 23 e 24:
Escola Jorge Jabour — Rua Raul

Azevedo 442. •
25, 26, 27 e 28: >
Escola Abrahão Jabour '¦— 

Rua
Raul Azevedo'378.

29, 30 e 31:
Escola Pres. Wilson — Rua Mar-

miari s/n.
32, 33, 34 e 35:
Social Clube Jabour — Rua Vítor

Guizard 260.
36, 37, 38 e 39:
Escola Santa Francisca X. Cabrl-

ni —vRua Marinho Rego.
SANTÍSSIMO

Ia., 2a., 3a.,-4a., 5a.- 6a., 7a. e 8a.:
Escola Barata Ribeiro — Av. San-

ta Cruz s/n.
9a., 10. 11, 12 e 13:
Escola Evaristo de Morais — Rua

Sauna s/n.
14 e 15:
Escola Oscar Thompson — Estra-

da do Mandabuá s/n. \

DR AUGUSTO VASCONCELOS

Ia., e 2a.:
Escola Teodoro Sampaio —'¦ Rua

General Uchoa" Cavalcante.
3a: e 6a.:
Escola Rio Grande do Norte —.

Rua Mirisout.
ia. e 6a.:
Escola Rosaria Trota — Praça Ro-

saria Trota.
5a. e Sa.:
Escola TJbaldino Dias Jacaré —

Rua C — São João.
9a., 10,11, 12 e 13:
Escola Belizárlo Pena •

gina s/n.
Rua Re-

25.a ZONA ELEITORAL
Barra de Guaratiba, Campo Gran-

de. Cosmos, Guaratiba, Inhoaiba, Pa-
ciência, Pedra de Guaratiba, Santa
Cruz, Sepetiba.

Campo Grande

Ia., 2a., 3a., 4a., 5a., 6a., 7a., 8a.,
9a., 10, 11 e 12:
Clube dos Aliados — Rua Viúva Dan-
tas, 145.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32 e 33:
Instituto Analice — Rua Viúva Dan-
tas, 386:

34, 35, 36, 37 e 38:
Educandário Monteiro Lobato —

Rua Cel. Agostinho, 127
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

e 48:
Escola Venezuela — Rua Amaral

Costa, 37.
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

e 58:
Colégio Belisárlo dos Santos —

Rua Augusto Vasconcelos, 408.
59 e 60:
Sociedade Musical 10 de Maio —

Av. Cesário de Melo, 1433.
61, 62, 63 e 64:
Colégio Municipal Neley Noronha— Rua Augusto Vasconcelos, 212.
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73:
Escola Professor Gonçalves — Es-

trada do Cabuçu, 1 675.
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82:
Escola João Proença — Rua Costa

Nunes, s/n.

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e SO:
Escola Jorge Washington — Rua

Alvorada, s/n.
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 101, 102 e 103.
Colégio Cesário de Melo.— Rua

Carlos Costa, 141.
104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110:
Colégio Nossa Senhora do Rosa-

rio -^.Av. Cesário de Melo, 1512.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

e 118:
Colégio Estadual Charles Dickens

Estrada das Capoeiras, 42.
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

126 e 127:
Colégio Santo Antônio de Pádua

Rua Campo Grande, 1520.
128, 129, 130 e 131:
Educandário Santa Rita de CássiaRua Barcelos Domingos, 105.
132, 133, 134, 135 e 136:
Escola Augusto Vasconcelos — Rua

Barcelos Domingos, 191. -
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 159:

Fundação Educacional Campo-
grandense .— Estrada da Caroba, s/n.

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170 e 171:

Colégio Campo Grande — Rua
Olinda Ellls, 45.

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181 e 182:

Colégio Batista — Rua Ferreira
Borges, 54.

Inhoaiba

Ia., 2a., 3a., 4a., 5a., 6a., 7a., 8a.,
e 9a.:

Escola Alba Canizares — Rua
Prof. Souza Moreira, 30L

Cosmos

Ia., 2a., 3a., 4a. e 5a.:
Escola Alberto Nepomuceno —

. Rua Irineu Jofre, s/n.
6.a, Ia, %a, 9.a, 10,11, 12, 13 e 14:
Escola Pres. Antônio Carlos ;—

Rua Pequiá, s/n.

Paciência

Ia., 2a., 3a., 4a., Sa. e 6a.:' Escola Espanha — Praça Taumi-
rim, s/n.

- 7a., 8a. e 9a.:
Escola Ribeiro Couto — Estrada

Urucania, s/n.
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Escola Dr Antônio Ciraudo — Es-

trada da Paciência, 750.

SANTA CRUZ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15:

Escola Professor Coqueiro — Rua
Felipe Cardoso, 750.

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24:
Escola André Vidal de Negreiros

— Rua Felipe Cardoso, 750.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Í2 e 33:
Ginásio Apollo XII — Rua Gal.

Olímpio, 181.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

«45:
Colégio Dom óton Mota — Rua

Felipe Cardoso, 329.
44:
Escola JPEG — Rua H — Jardim

Palmares.

46, 47 e 48:
Escola Pestalozzi — Rua Dom Pe-

dro, I, s/n. :
49, 50, 51 e 52:
Ginásio Cunha Melo — Rua D

Januária, 23.
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60:
Colégio Delta — Av. Isabel, 343.
61, 62, 63, 64, 65 e 66:
Colégio Barão do Rio Branco —

Rua das Palmeiras, 25.

PEDRA DE GUARATIBA

1, 2, 3, 4, 5 e 6:
Escola Deborah Mendes de Mo-

raes — Rua Belchior da Fonseca, s/n,

ILHA DE GUARATIBA

1, 2, 3 e 4:
Centro de Treinamento — Prédio

antigo — Rua da Matriz, 605.
5, 6, 7 e 8:
Escola de Treinamento — Prédio

novo — Estrada da Matriz, 605.

BARRA DA GUARATIBA

1, 2, 3 e 4i
Escola Ana Nery — Final da Bar-

ra de Guaratiba, s/n.

SEPETIBA

1, 2, 3, 4. 5 e 6:
Escola Nair da Fonseca — Ruada

Faxina, 93:
7, 8, 9 e 10: . I
Instituto Sepetiba —*Rua Dr Ari

Chagas, 231.
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