
JORNAL DO BRASI
Rio de Janeiro — Domingo, 14 de novembro de 1976

TEMPO

Instável, período
de melhoria; tem-
peratura estável;
ventos do qua-
drante Este/Norte,
fracos, ocasional-
mente moderados
com rajadas; má-
xima: 26,0 (Jaca-
repaguá); mínima:
19.5 (Alto da Boa
Vista). (Mapas e de-
talhes na pág. 29)

O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com
134 páginas em qua-
tro cadernos de Classi-
ficados, Noticiário, Ca-
derno Especial, Cader-
no B, Livro e Ca-
derno de Quadrinhos.

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio dt Janeiro •
Mina» Garais:

Dias úteis .... Cr$ 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 .... CrS 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)
3 meses .... Cr$ 400,00
6 meses . . . . Cr$ 800,00

Postal, via terrestre, em todo
território nacional, inclusi-

vo Rio:
3 meses . . . . Cr$ 280,00
6 meses . . . . Cr$ 500,00

Postal, via aérea, em lodo o
território nacional:
3 meses . . . . Cr$ 325,00
6 meses ... . . Cr$ 600,00
EXTERIOR - Via aérea: Ame-
rica Central, América do
Norte, Portugal • Espanha:
3 meses . . . US$ 207.00
6 meses . . . US$ 414.00

ano ... . US$ 829.00

América do Sul:
3 meses . . . US$ 150.00
6 meses ... US$ 300.00
1 ano ... . US$ 600.00

Demais países:
3 meses . . . US$ 304.00
6 meses ... US$ 609.00
1 ano ... . 

'US$ 
1 218.00

— Via marítima: América,
Portugal • Espanha:
3 meses ... US$ 41.00
6 meses . ... US$ ' 82.00
1 ano .... . US$ 164.00
Demais países:
3 meses . . . US$ 58.00
6 meses . . . US$ 116.00
1 ano . . . . US$ 232.00

ACHADOS E
PERDIDOS
FUSCA 1W0 - Azul 74 RJ VVi

8119. Par*lama trazeiro di; :ito
amassado gratifica-se a quem
o encontrar. Tel. 267-46)4.

GRATIFICA-SE Multo bem ca-
chorro perdido em Friburgo,
preto peludo. . Parque da Sau-
da d'«, Granja. Tel.
3488-23/4373.

NIKON — Roubada uma máqui-
na fotográfica marca Nikon
<nod. F2 n? F2-7251270. «qui-
pado c/ objetiva Nikkor-s, auto
1:2.8. F35rnm n9 343548 -
Paulo Dib —, Rua Antônio d-as
Chagas, 638 - Fones: 247-7346
e 246-8140. São Paulo. (C

PERDEU-SE, mala azul etiqueta
Myra Torz/Embaíxada America-
na Brasília, caida de um ônibus
da Serler dia 6/11 aprox. 14:30
hrs. imediações do Arsenal de
Marinha, no trajeto Santos Du-
mont-Galeão. Gratiflca-se quem
encontrar. Informações para
Consulado Americano. Tel.:
252-8055 Ramal 401.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA ALEMÃ D. OLGA -

Oferece cozinheira, copcira,
babá escolhidissima por D. OI-
ga há 15 anos, na sede
próprio. Tel. 2 3 5-1024 e
235-1022 - Av. Copacabana,
534 apto. 402.

A BABA — Precisa-se para menl-
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.

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

ATE CrJ 900. Arrumadeira, co-
peira, folga semanal. Doe. exi-
ge-se doe. ref. recente. Não
aceita pessoa sai muito à noite.
Ler um pouco. Prudente Moraes
J204/20K
A COZINHEIRA - Trivial varia-
do. Paga-se bem. Tratar Vieira
Souto 230 apt. 402.  _

AH. EMPREGADA Pa. peo. fam!
Ótimo salário, férias, INPS. R.
Hilário de Gouveia 126/702.
Tel. 257-2209. '

A AO. STA. MON1CA - Oferece
p/ cisa fino trato babás _c/
noções anferm. coz. f. fogão,
copa. arrum. gvtas. mots. «te.
ref, min. 1 ano — Atende do-
mlngo. Tel.: 221-120.1.

A BOA COZ. E 1 BABA' / c/
doe. e ref. para sr. c/ 1 filho.
1.600 cada. Folga a comb. Tra-
tar R. Álvaro Alvim, 37, ap.
805. Cinelandia, 3a.-feira.

AGF.NCIA SIMPÁTICA 222-3660
atende imediato c/ empregadas
realmente selecionadas comoi
cozinheiras, arrum. cop. babás,
*/ serviço, etc. Temos diaristas,
Rua Evaristo da Veiga 35 %l
1412.

BR-040/Km 39,5

AGENCIA S E R M A G 225-9145
dispõe de imediato de babás,
cop. arrum. t/ serviço, cozi-
nhelras, etc, Temos diaristas,
passadeiras, lavadeiras, faxinei-
ras, etc.

ACOMPANHANTE de enferma-
«em se oferece 24 p/ 24 ou
todas »s noites Cr$ 100,00 tel.
230-0491.
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Para remover as lascas, operários sobem a uma altura de 40 metros^ usando apenas uma corda

FBI sabia que
Lee Oswald ia
matar Kennedy

O FBI soube ,com antecedência
que Lee Harvey Oswald planejava as-
sassinar o Presidente John Kennedy.
Segundo The Washington Post, o De-
partamento de Justiça descobriu en-
tre os documentos da Comissão War-
ren, que investigou o crime, um me-
morando do diretor do FBI, J. Edgar
Hoover, dizendo que Oswald contou a
funcionários cubanos o que pretendia
fazer em Dallas.

Um relatório da Comissão, do Se-
nado norte-americano que investigou
os serviços secretos dos Estados Uni-
dos revela que um agente da CIAen-
controu-se no Brasil com um agente
cubano a serviço dos EUA, entregan-
do-lhe uma-falsa esferográfica, com
uma agulha enveríenada que mataria
o Premier Fidel Castro. (Página. 15)

França julga
o Governo em-
eleições hoje

Seis ex-ministros franceses — en-
tre eles ò ex-Premier Jacques Ghirac
— disputam hoje com candidatos es-
querdistassete lugares na Assembléia
Nacional, numa eleição considerada
como um teste para as ,eleições ge-
rais de março de 1977, quando esta-
rá em jogo o' Governo do Presidente
Giscard d'Estaing.

O Primeiro-Ministro ; Raymond
Barre tentou acalmar os ânimos, afir-
mando que os resultados das urnas
não significarão nada de importante,
mas pesquisas de opinião revelam que
há na França mais descontentes do :
que satisfeitos com a política do' Gô-
verno. Elas indicam que 54% dos votos
inclinam-se para a Oposição; (Pág. 12)
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Contorno entra
em obras e só
abre em tím mês

Os equipamentos começam a
chegar ao local amanhã e dentro de
dois dias cerca de 100 operários ini-
ciarão as obras de contenção de
encostas no Km 39,5 da BR-040.
As obras deverão durar cerca de
seis meses, mas engenheiros do
DNER e da firma empreiteira acre-
ditam que a Estrada do Contorno
poderá ser aberta, em um mês, com
tráfego em pista única, em um sen-
tido de cada vez.

Cerca de. 30 operários ainda es-
tão removendo, com dinamite, las-
cas de pedras ainda presas à encos-
ta, a 40 metros de altura. Eles so-
bem por cordas, com grande peri-
go de vida e alguns sentem verti-
gem. As obras de contenção' custa-
rão Cr$ 10 milhões. (Página 30)
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OPEP começa
a debater alta
do petróleo

A. comissão econômica da Orga-
nização dos Países Exportadores de
Petróleo inicia amanhã, em Viena,
reunião para discutir os termos do
próximo reajuste do petróleo, a ser
definido em princípios de dezembro,
em Qatar. O Departamento de Estado
norte-americano realizou gestões
junto aos países exportadores mos-
trando os prejuízos que adviriam para
a economia mundial com um aumen-
to do produto da ordem de 10%.

Os países da Europa Ocidental,
que apresentam graves problemas em
suas balanças comerciais pela difleul-
dade de se adaptarem às.novas rea-
lidades econômicas a partir da eleva-
ção dos preços do petróleo e das ma-
térias-primas, estão solicitando seve-
ras restrições contra os produtos ma-
nufaturados japoneses que invadem
os mercados europeus. (Página 38)
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África tenta
salvar reunião
sobre Rodésia

Para' evitar o fracasso das nego-
ciações de Genebra, os países vizinhos
dá Rodésia — Zâmbia, Tanzânia, Mo-
çambique e Botswana — decidiram
intervir na Conferência e conseguiram
um adiamento para amanhã da reu-
nião prevista para ontem, para que as
delegações reconsiderem suas posições
sobre a data da independência.

As nações da linha de frenteacham que o plano ¦ britânico de fi-
xar para daqui a. 15 meses, a trans-
ferência do Poder aos negros nãó es-'
tá muito distante da exigência nacio-
nalista de um ano e acreditam nu-
ma aceitação, pelo regime branco, de
um compromisso apoiado pelos Esta-
dos Unidos e Grã-Bretanha. (Pág. 14)

Copacabanot
vai à praia-
de automóvel

Dos carros estacionados na -praia
de Copacabana nos fins -áe semana
44% pertencem a moradores do pró-
prio bairro,, que preferem usá-los a
ir a pé, revela pesquisa do Metrô-so-
bre o comportamento dos' donos de
automóvel, no Rio. A maioria dos mo-
torizados de Copacabana (56%) pre-
fere também ir a praias mais dis-
tantes de carro a freqüentar a sua.

Entre 35 mil entrevistados em
toda a Cidade, inclusive Zona Rural,
64% usam carro quando vão à praia.
A preferência é pelas mais distantes,
com a Barra da Tijuca na liderança:
54% dos donos de automóvel. Aos
moradores de Copacabana pertencem
ainda 11% dos carros estacionados; em
Ipanema, nos fins.de semana, e 4%
dos estacionados no Leblon. (Pág. 27).

Caderno B
Em São Paulo e Brasília, a única en.

tidade nacional que não exige diploma
de médico para a formação de analistas
atrai filas de candidatos dispostos a en-
frentarem um curso longo (mínimo de
cinco anos) e caro (de Cr$ 10 mil a 15
mil por mês). Eles. serão os analistas-
didatas, profissionais de uma ciência
considerada como o atalho para o diva.

Livro
No Guia Semanal de Idéias e Publi-

cações, há dois livros em destaque que
falam sobre os caminhos alternativos da
Oposição: O Bailet Proibido, da autoria
de Paulo Brossard, e MDB: uma Opção
Democrática, escrito por Pedro Simon,
presidente do Partido no R. G. do Sul.
Em ambos os trabalhos, comenta-se a via-
bilidade do MDB como detentor do Poder.

Novo livro de
Soljenitzyn
revela chacina

No. terceiro livro da série O Ar-
quipélago Gulag, o escritor soviético
Alexander Soljenitzyn denuncia o
massacre ocorrido em 1962 na cidade
de Novocherkasse, onde cerca de 100
pessoas foram mortas quando tenta-
vam penetrar no quartel-general da
milícia, a fim de conseguirem a liber-
tação de trabalhadores grevistas.

A greve na fábrica de locomoti-
vas elétricas da cidade deveu-se à
decisão da indústria, que reduziu em
30% os salários mais elevados. No
mesmo dia, as autoridades soviéticas
decretaram aumentos de preços da
carne e manteiga,'provocando novos
distúrbios, em frente- à sede local do
Partido Comunista. Cartazes com os
dizeres "Abaixo Kruschev" foram es-
palhados pelos lugares centrais da
cidade de Novocherkasse. (Página 14)
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Magalhães diz que o
resultado de amanhã
garante os de 1978

O Presidente do Sena-
do, Magalhães Pinto, que
se encontra em Belo Hori-
zonte, onde votará, disse
que os resultados deste ano
facilitarão a realização
das eleições de 1978 e que,
além disso, uma vitória da
Arena, significará "uma
compensação ao esforço
desenvolvido pelo Partido
e pelo Presidente Geisel".

O Chefe da Nação,
que não votará por ter
transferido seu título para
Brasília, passará o feriado
na Granja do Riacho Fun-
do, retornando ao Planai-
to na terça-feira, pela ma-
nhã. Encerrada a campa-
nha e impedidos pela legis-' lação de qualquer. forma
de propaganda ostensiva,
os candidatos reúnem-se
agora com pequenos gru-
pos, tentando conquistar
os derradeiros indecisos.

Em Belém, o Gover-
nador Aloísio Chaves des-
mentiu notícia segundo a
qual teria sofrido um aten-
tado, em represália ao
apoio aos candidatos da
Arena-1 em Conceição do
Araguaia. E em Fortaleza,
o Presidente da Câmara de
Vereadores, Gerôncio Be-
zerra, foi preso pela Poli-
cia Federal quando distri-
buía atestados médicos e
remédios aos eleitores.

Os TREs de Peruam-
buço, Bahia, Piauí e Ceará
renovaram ontem pedidos
de tropas do Exército pa-
ra garantir a realização
das eleições em vários mu-
nicípios.

No Sudoeste do Pa-
raná, de acordo com o
Deputado Deni Schwartz,
(MDB), os arenistas lan-
çaram mão de um recurso
extremo: estão trocando
votos por pacotes de fei-
jão, açúcar e leite em pó.
(Págs. 2, 3, 7,8,9,12,16

a 24 e editorial pág. 10)

Hoje, o Caderno Espe-
ciai trata exclusiva-
mente de eleições. O
cientista político Bolí-

¦ var Lamounier e os
professores H él g i o
Trindade e ¦ F áh' i o
Reis, no mais comple-
to levantamento sobre
as eleições de 1974,
analisam o comporta-
mento do eleitorado
paulista, e as tendên-
cias no Rio Grande do
Sul e em Minas. Há,
ainda, artigos do pes-
quisador Olavo de LU
ma Júnior e de Sérgio
Henrique Abranches
sobre os hábitos do
eleitorado fluminense
e sobre a Lei Falcão.

Ministro alemão cre
TPfc • "I

que Drasu manterá as
taxas de crescimento

O Ministro das Finan-
ças da República Federal
da Alemanha, Hans Apel,
disse ao JORNAL DO BRA-
SIL que acredita na ma nu-
tenção de taxas favoráveis
de crescimento econômico
no Brasil. Acrescentou que
os investimentos alemães
elevaram-se a 12,2% das
inversões externas no ano
passado destacando que
no setor de bens de capi-
tal a RFA figurou em pri-
meiro lugar.

O Sr Hans Apel mani-
festou sua confiança no
crescimento das econo-
mias dos países industria-
lizados nos próximos anos
e afirmou que o Brasil
está caminhando para inte-
grar este grupo de países.
Disse, ainda, não acredi-
tar num estabelecimento
descontrolado de barrei-
ras conierciais, apontando
as perspectivas para o
aumento das exportações
brasileiras para a Alemã-
nha Federal.

As previsões de que

as economias dos países
europeus e dos Estados
Unidos experimentem ta-
xas mais modestas de crês-
cimento, sobretudo se con-
firmado o aumento de
10% nos-preços do petró-
leo no final do ano, foram
consideradas pelos ban-
queiros estrangeiros ouvi-
dos em mesa-redonda co-
mo um fator positivo para
o aumento da liquidez
internacional e do fluxo
de recursos para o Brasil.

Entretanto, a manu-
ténção das aplicações dos
bancos internacionais no
Brasil estará sujeita à ele-
vação do spread (sobre-
preço) cobrado sobre as
taxas de juros normais
(que estão em baixa) dos
mercados internacionais.
Os banqueiros afirmaram
que uma redução do pra-
zo mínimo de permanên-
Cia dos recursos no país
implicaria igual queda
no sobrepreco dos em-
préstimos. (Página 39)

AGENCIA RIACHUELO - Qu»
desde 1934 vem servindo ao
RJ oferece cope, arrum. babás
coz. e diaristas a partir de 500
- 331-31»! e 224-7485.

A"COZINHEIRA - Precisa-se p/
todo s*rviço 2 pessoas folga
todos domingos. OS 700,00.
Te). 235-3908 ou 225-44AI.

A EMPREGADA qu» rMlmml»
sabe cozinhar damos garantia
de permanência, oferecemos
todos os serviços cozinha do
simples ao forno fogão. Aten-
do hoja >l. 13 hs. 255-4183.

A MOÇA DE 20/45 ANOS - Pt.
go CrS 1.600,00 para cozinhar
o arrumar apto. de casal sem
filhos. Folga aos domingos.
Av. Copacabana, 583/806.

BABY SERVICE - Cu.dJ-se de
crianças a parlir da 3 meses
de idade. 2a. à 6o. feira. R.
Araújo Leitão, 607 Bloco -7/
307. '

COZINHEIRA - De forno e
fogão. Precisa.se de meia ida
de, muito limpa, sossegada p/
casal c/ 2 filhas moças. T.
224-5154.

COZINHEIRA - Predsa-s» còm
referências. Paga-se bem. Av.
Epirácio Pessoa, 2094 «pto.
202-1 oanema.

CASAL — Para cuidar casa Sta.
Tereza, ela lava, cozinha, arru-
ma: ele jardim, lav. carro, toda
fixina. Sem filhos. Tem mora-
dia separada, folga 15 dias.
Inicial 2.200. Tratar 222-6993
ou 3a. f. 7 Set. 88/704.

COZINHEIRA - Trivial fino.
Exige-se referências. Paga-se
bem. R. Saturnino de Brito,
140/301. Tel. 226-3927.

CASEIRO - Precisa-se casal s/
filhos c/ referências. Cozinhei-
ra e jardineiro. Na Barra da
Tijuca. Tr. Sr Paulo. 397-8237
ou 247-6818.

COZINHEIRA - Preciso com
prática e referências. Tratar na
parte da manhã a Av. Visconde
de Albuquerque 171 apt. 302,
à partir de 3a. feira.

CASEIRO - Preciso casal s/ fl-
lhos. Sitio Estado do Rio. Trat.
a partir de terça-feira, das
11 as 16lis. Tv. Erasmo Braga
115/ D-103. Dr. Raul.

COZINHEIRA. - Precisa-se na
Rua Barão de Ipanema, 102.
apto. 1002. Copacabana, tel.:
235-3239.

COZINHEIRA - Precisa-s» com
prática e ref. Salário inicial
CrS 1.000,00. Tr. D. Veva Rua
João Lira 12/3? andar. Leblon.

CASAL CASEIROS s/ filhos,
preferência do interior, docu-
mentos, refers. Ei© jardim e
faxina. Ela roupa e aluda arru-
rttóção peq. familia. Ord
CrS 1.600. Tr. após 9h, Estr.
Velha da Tijuca 848.

CASEIROS 5/ FILHOS - Procura-
se p/ trabalhar no Est. Rio. Eta
cozinheira trivial variado, eis
íar-dineiro. Exige-se boas refs.
T. 225-8924.

COZINHEIRA, arrumadeira p/
todo serv. 3 pessoas. Paga-se
bem. R. Barão da Torre 309/
401 Ipanema - 247-1975^

CASAL ESTRANGEIRO - Precisa
de empregada com idade acima
de 30 anos, para dormir no
emprego. Exige-se referência.
Telefone 266-6135. A partir de
2a. feira, com D. Usa.

COZINHEIRA E COPEIRA CrSl
1.000,00 cada c/ pratica. Dor-
me. Refs. does. Av. Rui Bsr-
bosa, 480/201 - Tel. 245-8986— Flamenao.

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

COZINHEIRA - Precisa-se para
forno e fogão, apresentar-se
com documentos e referencias
à Rua dos Andraclas, 125-A. 29
andar. Sr. FRANCISCO.

COZINHEIRA FORNO E FOGÃO— Lavando à máquina, referên-
cias I ano. Paga-se CrS 1.300,00
Tratar 3a, feira apói as 12 hs.
Dona Regina 266-7563.

EMPREGADA doméstica - Preci-
sa-se c/ referência p/ todo ser-
viço, p/ dormir, sal. 900.CO.
Tratar R. Dias Ferreira, 113/602
-•leblon.  _

EMPREGADA - ProcUa c/~prâti-
ca doe. e_ refer. paqa-se 2 mil
mensais, que more certo tratar
a tarde Rua Antônio Bosilio
183. Ap. 701. Tijuca.

EMPREGADA - Todo serviço 3
pess. com referencias. R. 2 de
Dezembro 32 ap. 502 Flamengo
700,00.

EMPREGADA PRECISO - Educa-
da c/ reis. e does. Trivial vi-
riado, casa 3 pessoas. Sal. Cr$
950,00 mensais. Pode dormir
fora ou no emprego. Praia de
Boíaícgo, 96 cob. 06. Fone.:
205-7587.

EMPREGADA - Precisa-se, para
serviço de pequena fatmilia A
Rua Fqueiredo Magalhães, 615
ap, 705 — Copacabana.
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Coluna do Castello-

O compromisso
do Presidente

Brasília — E' possível que, entre os
objetivos áo Presiãente áa República, ao em-
penhar-se na campanha eleitoral, esteja áe-
monstrar a viabiliãaáe áo sistema bipartida-
rio, tal como o declarou o Senaãor Magalhães
Pinto. Esse seria, no entanto, um objetivo
secundário, pois é eviâente que o Chefe áo
Governo está jogando jiesta eleição mais do

[que a persistência dessa ou.daquela instir.,
tuição implantaâa pelo sistema revoluciona-
rip.. Ele, pediu uma manifestação plebiscita-
ria,, pediu- um voto de confiança e um juU
gamento pára superar a intranquiliáaâè
provocada, na sua rétáguarãa pela áerrota
éléiiórálãé-1974:0 Presidente precisava áe-
monstrar sua capacidade de ganhar uma
eleição, e, assim, voltar-se para trás e dizer
que é possível a um Governo oriundo da Re-1
vplução disputar com êxito ò vota popular.-

Malgrado o otimismo com que ele e seu
Partido chegam ao fim ãa jornaãa, o ãès-
fecho, é pelo menos incerto. Ele ainãa não
ganhou, embora provavelmente vá' obter os
meios necessários a-tranqüilizar os que se
alarmaram com ó-voto popular de 1974 e so-
bretudo com-a euforia on a imaturidade com
que o MDB'. recebeu-o benefício da preferên- .
cia ãopovo. ,À'qualiáade da sua vitoriasse.,
esta se, confirmar, seta •-também discutível:
pois o tipo. de mobilização, naâa ortodoxo,
envolveu modificações ¦ drásticas na legisla-
çãá eleitoral e recurso a meios extrapolíti-
cos, como d propaganda plamfiçada em ter-
mos profissionais das obras dos Governos re-
võlucíònários. Houve pressões em nível es-
taáual e municipal, o que não se pode con-
siderar uma peculiariãaãe ãeste pleitof pois
retratam sobretudo o nível médio ãe. com-r
partamento do político nas disputas desse
tipo, mas que, ãe qualquer forma, ãaãa d
natureza do regime sob o qual vivemos, se
revestem ãe características especiais.

O Presidente Geisel não teria feito a co-
locação que fez nem teria realizaão a mobi-
lização que realizou para manter o statu quo
revolucionário, isto é, para manter imobili-
zaãa a atividade política e reduziãaa par-,
ticipação ãas instituições e do povo nas áe-
cisões nacionais. Para isso, não careceria ele
sequer de eleições, muito menos áe uma vi-
tória eleitoral. Deve-se entenãer, portanto,
que o esforço realizaão e o risco corrido têm
por objetivo viabilizar, nos meios revolucio-
ndrios, a política de distensão,cujo objetivo
é a normalização das instituições democrá-
ticas. Assim, quando o"Sr Francelino Pereira
diz que, ãepois áa eleição, não haverá refor-
mas políticas importantes, ele está querenáo
apenas tranqüilizar a opinião e revelar que
não há projetos para impeáir a eleição âire-
ta de governadores e senaãores em 1978,
nem projetos áe alteração do sistema cons-
titucional para eleição dos Presidentes da
República. Não se reformará casuística-,
mente, com q propósito ãe agravar as con-
ãições ãe disputa ou áe assegurar èm qual-
quer circunstancia a vitória do Governo.

Quando Senadores, como os Srs Maga-
Ihães Pinto e Rui Santos, se filiam publica-
mente à teoria áe que a vitória eleitoral ãa
Arena áará ao Presiãente os meios áe prós-
seguir, a política áe distensão, estão, como
nós, interpretanáo os acontecimentos e fa-
zenáo previsões na linha ãe um irrecusável
pensamento lógico e no pressuposto áe uma
lealdaáe fundamental ãas proposições áo
Presidente. Ele quer ganhar e precisa dizer
que ganhou para realizar, lenta, graãuale
seguramente as moãificações institucionais
sem as quais não teremos estruturaão no
país um estado de direito nem recomposta
uma normalidade democrática. Isso signifi-
ca, o prazo que deverá coinciáir com o tér-
mino áo seu manãato, a volta áo império áa
Constituição e a eliminação ãos atos áe
emergência que sobrevivem, como sintoma
áe sobrevivência de uma crise que 12 anos e
meio atrás abalou as instituições.

'• ;' [Aináarécéntemente o Ministro Reis Ve-
lòsb expôs o projeto econômico e financeiro
do GotíerUO Geisel, que-é absorver no curso
áo manãato do Presidente áa República as
anomalias introáuziáas. na economia brasi-
leira pela. crise mundial. Deve-se presumir
que séü projeto político tenha a mesma du-
ração, isto é,. que ele pretenda, ao longo dos
seus cinco anos áe império, restabelecer a or-
àem interna tanto quanto pretenáe restabe-
lecer a ordem nas finanças e na economia.
Seu Governo seria um Governo de sacrifício e
de transição, com a missão áefiniãa, aceita e
proclamaâa, de reconquistar a normalidaáe.
Ele quer absorver os efeitos ãa crise causaáa
pelo aumento ãos preços áo petróleo e dos
insumos básicos e dissolver os sintomas ãer-
raãeiros ãe uma emergência revolucionária
áecorrente de uma intervenção funáaáa em
fatos que ocorreram no começo áa áécaãa
áe 60.

E' assim que traãuzimos o compromisso
implícito ão Presiãente. A interpretação po-
áe não ser autêntica mas é funáaáa em ra-
ciocínio irrecusável ãiante das colocações
feitas pelo próprio Chefe áo Governo e da
evolução da situação interna ão país.

Carlos Castello Branco

~\ APOSTILAS LEX CURSO
Técnico em Assuntos Educacionais 
Magistratura ou PromotoHa, coleção ....
Of. Justiça ou escrevente cartório
Aux. escrita do Banco do Brasil, 3 vols.
Cadetes do Exército, do Ar ou Colégio Naval

Cr$ 300,00" 600,00" 300,00" 200,00
300,00

Enviamos p/ qualquer parte do Brasil. Cheque ou vale postal
pagável em S. Paulo em nome de LEX CURSO.

R. Barão de Paranapiacaba, 25 — 10.°. Tel.: 70-3775. C. Postal
1.497 - S. Paulo. (p

URBI ORBI
EXCURSÕES PERMANENTES

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

MARAVILHOSA VIAGEM EM NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA
URBI ET ORBI) descendo, o rio Paraná ale Guai ra, • continuação • de
ônibus visitando: São Paulo,- Pres. Prudente,'Guaira, SETE QUEDAS,
CATARATAS DO IGUAÇU, Garganta . do Diabo, ÍUtõl Pres. Stroessner,
ASSUNÇÃO (HOSPEDAGEM NO LUXUOSO HOTEL GUARANI), Lago
Ypaéaray; ARGENTINA, Curitiba, Ponta ,Grò«se, Vila Velha.
DURAÇÃO: 15 DIAS: SAÍDAS: 16 novembro, 7 dezembro 76. 11'. • •.
18 janeiro,.-03, 10 e 15 fevereiro, 08 março, 05'«brll,. 10 maio' • 07
junho 1977.

FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA - PARAGUAI
DURAÇÃO: 10 DIAS

ROTEIRO: Rio — S. Paulo — Londrina — Guarapuava — Cataratas do
Iguaçu - Puerto Iguaiu (Argentina) - Puerto P. Stroessner '(Paraguai)
- Ponta Grossa - Vila Velha - Curitiba -í Paranaguá - São-Paulo
07 dezembro de 1976, II o. 17 janeiro — 05,' 14 • 18 fevereiro, 05'
março de 1977. ¦ ...-.„

. FOZ DO IGUAÇU - DURAÇÃO: 7 DIAS
ÔNIBUS GOMAR REFRIGERADO:

Rio, Registro, Curitiba, Vila Velha, Ponta Grossa, Guarapuava, Cataratas
do Iguaçu, PARAGUAI . (Pto. Stroessner). ARGENTINA (Pto. Iguazú,
Missiones). SAÍDAS: 20 novembro, 4 •' 11 dezembro^ de 1976. 03, 09,
16 a 23 janeiro,. 05, 10, 17, 19-e 24 fevereiro. 05 • 19 marco, 04 •• 17 abril, 07 maio e 06 de junho de 1977,

BARILOCHE ^
ÔNIBUS—-NAVIO -AVIÃO •

Rio) Curitiba, P. Alegre, Montevidéu, Punfa dèl Este, Buenos Aires, L«
Plata, Mar dei Plata, Bala Blanca, Neuquen, Barlloche. BUENOS AIRES

.embarque em transatlântico, ou. continuação- !de ônibut via Rosário,
Santa Fé, Resistência, Pikomayo. A5SUNÇÃO —, Foz do • Iguaçu . — Pio.
Pres. Stroessner, Curitiba, ,-Rio. ¦' <•'-**:¦

- IDA E VOLTA DE ÔNIBUS - 16 novembro, 10 dezembro d» 76.
05 ianeiro, 02 fevereiro, 04 e 08.marco, 05 abril, 07 maio, 06 e 28
junho e 02 de iulho d. 1977. , . ....;,..," . ..
DURAÇÃO: 21 DIAS. .-:¦....:.¦.;¦. ^.... i . .-.
IDA DE ÔNIBUS, VOLTA EM TRANSATLÂNTICO: 10 de dezembro de 1976.
IDA E VOLTA AÉREA - (OPCIONAL)

VIAGEM AO SUL
A mais completa Excursão ao Sul do País, abrangendo .SANTA CATA-..
RINA, PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL - REGIÕES DO; VINHO, UVA
E DO. CAFÉ. Ida pelo Litoral. Volta pela Serra, S8o, .Paulo,, Curitiba,
Paranaguá, Joinville, Blumenau, Itajal; Cámboriú;- Floriahópoli»/ Criciúma,- -
Torres, P. • Alegre, Gramado, Caracol, Canela, Caxias do Sul, Gàribaldi,
Bento Gonçalves, N. Hamburgo, Lages, Vila Velha,'Ponta Grossa,'.Lon-
drina, São. Paulo, Rio. Duração: 14 dias. SAÍDAS: 16 novembro, 5
dezembro de 76. 08, 15, 23 janeiro, 03, 10 e 18 fevereiro, 06 marco,
08 abril, 07 maio e 07 de iunho de 1977.

ARGENTINA - URUGUAI - SUL DO BRASIL
São..Paulo,_ Curitiba, Paranaguá, Joinvillr, Blumenau, Itajaf, Cámboriú,,
Florianópolis; Torres, Gramado, Canela, Caracol, N. Hamburgo, Caxias
do Sul,.-P. Alegre, Pelotas, Chul, MONTEVIDÉU, PUNTA DEL ESTE,
BUENOS AIRES (5 DIAS) - Tigre y Delta dei Paraná, La Plata, Mar •
dei Plaja. Duração: 20 dias.
IDA E VOLTA DE ÔNIBUS: 12 dezembro de 1976, 02, 11 e 19 janeiro, 02
10 e 17 fevereiro, 02 março, 05 abril, 06 maio, 04 iunho e 11 de
iulho de 1977.
IDA DE ÔNIBUS, VOLTA EM TRANSATLÂNTICO - 19 novembro • 12
dezembro de 1976. 02 janeiro de 1977. 8

SUL DO BRASIL COM FOZ DO IGUAÇU
ROTEIRO: Rio, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Vale do Ifajal,
Cámboriú, Florianópolis, Criciúma, Torres, Osório, Porto Alegre, N.
Hamburgo, Gramado, Canela, Cascata do Caracol, Caxias do Sul, Lages,
Rio Negro, Curitiba, Vila Velha, Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu,
P. Pres. Stroessner (Paraguai), Puerto Iguazu (ARGENTINA) - Guará-
puava, Londrina, São Paulo, Rio. SAÍDAS: 16 novembro, 4 dezembro
de 76. 11 e 14 janeiro, 04 a 11 fevereiro, 05 e 12 março, 08 abril,
07 maio e 06 de iunho de 1977.

BAHIA ENCANTADORA
Rio, Gov. Valadares, Teófilo Oloni, Vitória da Conquista, Jequlé,
Salvador (5 dias), Itabuna, Ilhéus, Porlcr Seguro, Monte Pascoal, Santa
Cruz, Cabrália, Vitória, Campos e Rio. Duração: 11 dias. SAÍDAS:
16 novembro, 7 dezembro de 76. 16 janeiro, 07 a 18 fevereiro, 05 •

.16 março, 07 abril, 06 maio e 09 de iunho de 1977.
BRASÍLIA - CALDAS NOVAS - (3 DIAS) -

; ARAXA - TRIÂNGULO MINEIRO
Rio, Juiz dé Fora, Barbacena, B. HORIZONTE, Três Marias, Cristalina,
Brasília, Cidade Livre, Cidades Satélites, Anápolis, Goiânia, CALDAS
NOVAS (Famoso balneário Pousada do Rio Quente), Uberlândia, Uberaba,
ARAXA, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Rio. Duração: 11 dias.
SAÍDAS: 16 novembro, 06' dezembro de 76. 15 ianeiro, 04 fevereiro
05 e 18 março, 07 abril, 06 maio e 09.de junho de 1977.

TRANSBRASIL - BELÉM - BRASÍLIA
TRANSAMAZÕNICA - MANAUS - NORDESTE

ÔNIBUS LUXO COM AR REFRIGERADO
Rio, Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Transamazônioa, Rio
Tocantins, Imperatriz, Belém, Manaus (opcional de avião), Castenhal,
Capanema, Sta. Inês, São Luís, Gruta dé Ubajara, Teresina,'Sobral,
Fortaleza, Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife, Olinda, Nova Jerusalém,
Maceió, Aracaju, Salvador, Itabuna, Ilhéus, Vit. da Conquista/ Porto-Seguro, Vitória, Guarapari, Campos, Niterói (Ponte) - Rio.
DURAÇÃO: 24 DIAS. SAÍDAS: 7 dezembro 76; 05 janeiro, 02 fevereiro,
05 março, 05 abril, 06 maio, 06 junho e 06 de, julho de 1977.

CHILE DO ATLÂNTICO
AO PACIFICO

Rio, Curitiba, Foz, Assunção, Sta. Fé, Córdoba, Travessia dos Andes
Santiago, Vin9 dei Mar, Região dos Lagos Chilenos, Bariloche, Baít
Blanca, Mar dei Plata, Buenos Aires, Montevidéu, Punta dei Este,
P. Alegre, Curitiba. SAÍDAS: 16 Nov., 02 Dez. 76, 02 e 05 de ianeiro,02 e 04 de fevereiro, 02 • 05 março, 02 e 05 abril e 02 de maio
de 1977.

URBI ET ORBI - Rua São José, 90 Gr. 2003
Teis.: 242-8300 - 242-0447 e 222-7579

Embratur n.° 38 - Cat. "A" - GB P

Telefone para 264*6807
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CRUZEIROS MARAVILHOSOS
FÉRIAS

DESPEDIDA PRATA
CARNAVAL (RECIFE E SALVADOR)
Funcli.il é o n.ivio cruzeiro de Grande Luxo totalmente
Irei.ulii pela Abreu. |>ara cruzeiros.marítimos maravi-
Ihosos. H nu Riincli.il a viagem é uma festa: hospitali-
dade e cozinha j),i>riii'gue'sàs, assistência individualizada
com experientes umas brasileirose portugueses.
O navio c totalmente ar condicionado e acarpetado.
Todos os camarotes com banheiro e mais: piscina,sauna, bares, orquestra, boite, |)lay-ground,bouiiques e
shúws lie grande, nível anistiai.

Senhoras psaiagelroa
do Funchal com demtlno ao

rata, queiram aublr a bordo.
. *•* ¦'•(•ta vai çomfacar.

/lataW ,

FÉRIAS PRATA | v CARIfíÂVAL DESPEDIDA PRATA
X RIO:l9Í:-V..77.|2diai. ' R10:25 Fcv.77 -14 üiu

SANTOS: 18 Fev. 77-14 dias SANT0S:26Fev.77-l2dias

> *•~* Xt ¦.' :: . ] !*: .. . !

*j KlOiOl Fev. 77>'M dias
S,\NTOS:02 Fev,77l. 12 díis

Bonifácio, mais urna vez,
tenta tomar a Prefeitura de
Barbacena para sua corrente

Barbacena — Mesmo tendo como certa a vitó-na de seu candidato à Prefeitura desta cidade naseleições de amanhã, os partidários da Arena-1 —facção chefiada pelo líder do Governo ria CâmaraDeputado José.;Bonifácio — admitem que esta po'dera ser a última chance de tirar a Prefeitura dasmãos dos Bias Fortes, que a vem ocupando há qua-se 30 anos, pois o seu líder não tem mais o mesmovigor. :;.
O próprio Deputado José Bonifácio admitiu issono encerramento da campanha, sexta-feira ao di-ser com voz embargada, que havia saído 

'de 
umleito de hospital e que aquele poderia ser um deseus últimos coiíncios. A morte de sua facção po-rem, não devera ocorrer por falta de liderança umavez que o seu-filho, Bonifácio José de Andrada oAndradinha, verii; apresentando todos os requisitos

para tornar-se seu herdeiro político, como até seusadversários reconhecem.
Já o candidato da Arena-

2, Fernando Vítor Lima e
Costa, respondeu aos An-
drada com a acusação de
que estão fazendo campa-
nha ilegal, distribuindo dl-
nheiro a famílias pobres
que tenham muitos eleito-
res, o que foi confirmado
surpreendentemente por um
cabo eleitoral da Arena-1,
que afirmou "não ser nega-
do dinheiro a qualquer fa-
mília humilde que nos pro-

Preçodestle: US$440,00 Em ca bine dupla c/banlío
Os mellioresf mais completos financiamentos
Consulte o seu a gente de viagem ou

ABREUTUR M
Rio de Janeiro -Rua México, 21 - A- Loja
Tel.: 232.2300
Embratur 168 (GB68)Cat. "A"
São Paulo
Av. Ipiranga 795 -3.°andar-Tels.35.5176-34.7823

DITADO

Ele demonstrou sua ap-
tidao no comício de sexta-
feira ao orientar discreta-
mente p discurso do candi-
dato; de sua chapa à Prefei-

. turaj o farmacêutico Vicen-
te de Araújo, a quem dita-
va ,os ' temas que deveria
abordar," todos de caráter
local, é críticas à atual e às
últimas administrações mu-
niclpáis. ' :

Entre as acusações aos
Andrada estão a de fazer
política "em cima do pas-
sadô", citando obras de pre-
feitos dos Bias que foram
executadas, segundo dizem,
pelos Governos estadual e
¦federal, e não -pela munici-

; pálidade. E issd foi conse-
giiido,' dizem, pelo Depu-
tado José Bonifácio: A Es-
cola de Cadetes da Aero-
náutica, as duas indústrias
existentes: em Barbacena,- a
escola normal as faculda-
des eo9» Batalhão da Po-
lícia Militar.

navegar é com o touring.
UMA 0PÇA0 BEM BRASILEIRA

_ CRUZEIRO
A ARGENTINA

^\i»Gf. ç-tirt*». nzmintm
AGENTE GERAL

DO LL0YD

SÉLIoydbrás 
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Salda: 05/02/77
A BORDO DO N/M ANNA NERY
RIO: Av. Pres. Antônio Carlos, 130 - Teis.: 222-0204

242-4285 e 242-8408 - RÍ0-RJ. - Emb. 0800170008
S. PAULO: Rua Quirino de Andrade, 35

Tel.: 37-8071- SP - Ernb.'080ÓÍ700lrf"
B. HORIZONTE: Av. Afonso Pena,' 1915

Tel.: 22-1586- Emb. Cat. "A" 79/MG.
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NÃO PERCATEMPO
SE VOCÊ NÃO QUER PERDER
ESSE PREÇO E ESTA PLANTA
RUA OCTÁVIO KELLY, 112, TIJUCA
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Pça.
Xavier

de
Brilo.

Junto à praça mais bo-
nita da Tijuca, um editi.-
cio que tem planta, preço
e acabamento definiti-
vãmente fora de série.
Não étodo dia que sur-
ge- um lançamento as-
sim: • Prédio em centro
de terreno • 2 por andar

Pilotis elevado: o 1.°
andar na altura -do 4."

Esquadrias de alumínio «Vidros fume • Piscina
e sauna -,'Solarium • Playground. ..
Projeto Incorporação e Construção
com a garantia de.
M. HAZAN 6* NVDELMÁN LTA.

Rua Aires Saldanha, 92 - sobreloja -
Fone; 235-1535

r i

^Í^MJ
Vendas no local diariamente alé às 22 hs.

(UJ) BENJAMIM
CRECI - 2702

cure".
O líder da Arena-2, Cris-

pim Jacques Bias Fortes
não faz esse tipo de acusa-
ção, conforme disse, mas
negou que a presença do tf-
der do Governo na Câmara,
em Barbacena, partictpan-
do do comício de encerra-
mento, possa ter capitaliza-
do votos para a facção dos
Andrada. "Aqui, afirmou,
não existe líder da Arena
ou secretário de Estado,
apenas dois cidadãos, che-
fes de duas correntes poli-
ticas disputando o eleitora-
do. Há apenas o Zezinho Bo-
nifácio e o Biazlnho".

Disputa é
equilibrada

Às vésperas das eleições,
não há em Barbacena quem
seja capaz de fazer qualquer
prognóstico a respeito do
resultado do pleito, embora
os partidários de cada lac-
ção garantam, como certa
sua vitória, "ainda que por
pequena margem", já que
todos reconhecem a exis-
tência de equilíbrio entre as
forças do MDB e das duas
sublegendas da Arena.

O MDB, que este ano
apresentou três candidatos
à Prefeitura — Srs Lidlo
Nusca, João Batista Ponse-
ca, Geraldo Rooha — • dois
a vice-prefeito — Srs Sil-
vio Qulntão e Manuel Oune-
gundes da Silva — foi *pa-
rentemente enfraquecido
pela volta à radicalização
das Arenas-1 e 2, o que te«
ria, atraído de volta os que,
descontentes com o lança-
mento de candidato único
pela Arena nas eleições pas-
sadas, engrossaram as fi-
leiras do Partido oposicio-
nista que em 1972 obteve
maioria de votos dentro da
cidade, perdendo nos três
distritos.

Partidários das duas cor-
rentes arenistas chefiadas
pelo líder José Bonifácio e
pelo Secretário de Viação e
Obras Públicas de Minas,
Sr Crispim Jacques Bias
Fortes Filho, alegam que
uma prova desse enfraque-
cimento da Oposição está no
fato de que as principais
contendas políticas se de-
senrolaram entre as duas
facções da Arena.

sfl »^Si sk

BUENOS AIRES
Saldas — QUINTAS
Duração—4 DIAS

BUENOS AIRES
E BARILOCHE
Saídas — SEXTAS
Duração—9 DIAS

BUENOS AIRES
BARILOCHE, LAGOS
ANDINOS e SANTIAGO
Saldas - QUINTAS
Duração-13 DIAS

REVEILLONEM -l
BUENOS AIRES J?
Partida: 30/Dezembro ¦•?•;
Regresso: 02Alantíro .,,

FORMULA lEMl
BUENOSADOS' I
Partida: 07/JaneUo
Fcgresso: 10 e12fJaneiro

IMPORTANTE: Sem depósito*,
sem passaporte

INFORMAÇÕES E INSCBICOES NO SEU
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Magalhães vê nesta eleição decisão para 78
< Belo Horizonte — O Pre-
sidente do Senado, Sr Maga-
lhães Pinto (Arena-MG),de-
clarou ontem que os resul-
tados favoráveis à Arena,
nas eleições de amanhã,
"além de contribuir para o
aprimoramento democráti-
co, significarão uma com-
peitsaçâo ao esforço désen-
volvido pelo Partido e pelo
Presidente Ernesto Geisel".
Disse ainda que "o Presi-

dente Geisel colocou todo o
seu empenho nesta campar
nha eleitoral que se «ncer-
rou e, por isso, a vitória da
Arena, que esperamos, será
uma demonstração inequi-
voca de reconhecimento do
povo à grande obra social

• que vem realizando".
CONSOLIDAÇÃO

Na sua opinião, as
eleições deste ano facili-
tarão a realização das
eleições de 1978:

"O Presidente Geisel dese-
ja ver consolidado o bipai>
tidarismo, o que facilitará,
sem dúvida, de acordo com
as normas constitucionais
vigentes, as eleições parta-

mentares e governamentais
de 1978. Eleições, de modo

geral, constituem uma ma-
neira de se praticar a de-
mocracia. E é isto exata-
mente que estamos fazendo
neste momento. E o signifi-
cado das eleições é acresci-
do da distensão política
posta em prática pelo Pj«si-
dente Geisel, que deseja o
aprimoramento democráti-
co".

Referindo-se a compen-
sação popular ao trabalho
do Presidente da República
e do Partido, afirmou:

"O esforço do Governo do
Presidente Ernesto Geisel
no sentido de superar as di:
ficuldades de conjuntura ja
começa a ser compensa-
do. É natural que possa
haver certo impacto, e mes-
mo nervosismo, em um ou
outro resultado. Mas, à me-
dida que formos tendo
resultados favoráveis no
pleito, a compensação que
o povo nos dará será impor-

. tantissima".
O Sr Magalhães Pinto

anunciou a realização pelo
Senado, a partir do dia 16,
de um esforço concentrado,
a fim de votar, até o térnii-
no dos trabalhos parlamen-
tares, todas as proposições
importantes em tramitação.

MDB move
ação contra
Guazelli

Porto Alegre — Com ba-
se no parágrafo único do
Artigo 240 do Código Elei-
toral — "É vedado 48h an-
tes e até 24h depois da elei-
ção, qualquer propaganda
política -mediante radiodi-
fusão, TV, comícios ou reu-
niões públicas" — o MDB

, gaúcho promoveu, ontem, à
tarde uma representação
junto ao TRE contra o Go-
vernador Sinval Guazelli, a
quem acusa de estar pro-
longando a campanha elei-
toral além do prazo legal.

A representação foi moti-
vada, segundo o presidente
regional do Partido, Sr Pe-
dro Simon, pela inaugura-
ção, na manhã de ontem,
de um acesso rodoviário "em
uso há mais de um ano",
no Município de São Sepé,
ato de que participaram o
Sr Sinval Guazelli e o Mi-
nistro dos Transportes, Sr
Dirceu Nogueira, entre ou-
trás autoridades.

O dirigente do MDB gaú-
cho, disse que a participa-
ção do Governador nesta
inauguração, bem como,
dias atrás,em ato de aber-
tura de inscrições para ea-
sas populares, no Municí-
pio de Santa Vitória do
palmar, foi um "abuso de
abuso, porque o envolvi-
mento da maquina adminis-

.. trativa na campanha elei-
toral, por si só já é uni abu-
so e, no caso, com Agra-
vante de ser praticado fora
do prazo legal, fixado pela
Justiça Eleitoral".

— Talvez, alarmado com
o espectro da derrota, o Sr
Sinval Guazelli, veio a se
constituir, para nós da Opo-
sição, numa melancólica
surpresa, nesta campanha
eleitoral. Há mais de mês,
ele e seu secretário estão
residindo no interior .e
quanto ao Governador, ele
está desempenhando um
papel mais equívoco do que
seus colegas, pois estes, pe-
Io menos, participam osten-
slvamente dos comícios da
Arena.

Na sua representação, f ir-
mada pelo procurador re-
gional do MDB, o advogado
Anselmo Amaral, a Oposi-
ção alega que, enquanto o
Presidente da República,
encerrou sexta-feira sua
participação em atos poli-
ticos e, ao mesmo tempo em
que a Assessoria de Relações
Públicas da Presidência da
República suspende a vei-
culação da propaganda ins-
titucional do Governo, o Sr
Sinval Guazelli "continua
em plena campanha eleito-
ral".

SEGURANÇA DE INCÊNDIO
ponto Cru;. 4 CoiyuthUo-
PROJETOS E %ECUÇÃ0: LAUDOS - ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA - SISTEMAS DE ALARMES - REDE DE HIDRAN-
TES-PORTA CORTA-FOGO-S.P. F.212-1187-RIO: F.228-0852
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UMA BELA IDÉIA 4f ./
As fotos foram tiradas no
PORTINHO DO MASSARÚ

E LUCRAR COMA RUSAGEM.
Verde, espaço, liberdade: >
uma bela idéia é viver bem!
No Portinho do Massarú
as casas fazem parte da paisagem,
parece que»nasceram e cresceram
no local, são objetos da natureza.
Venha hoje mesmo comprar seu lote,
onde você poderá construir sua casa
junto às casas projetadas por Zanine,
Wadih Gebara, Sérgio Judice
e tantos outros arquitetos
que fazem a ocupação humana da terra
com respeito quase religioso.
Muitas pessoas já adquiriram
mais de um lote, onde erguerão mansões.
Uma bela idéia é construir ou investir
onde a qualidade de vida está definida
e a valorização assegurada.
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Você não precisa construir
agora! E ganha um projeto
doZanine.
Quando você compra um lote
no Portinho do Massarú,
você ganha um projeto de Zanine
(isto não lhe custa nada
e vale Cr$ 100 mil).
Você não está obrigado
a construir com ele
nem a construir agora.
Pode esperar a
valorização — inevitável —
depois revender o terreno
e o projeto, com lucro.
Você ganha também
toda a infra-estrutura pronta:
água, luz, esgoto, gás, telefone,
rede subterrânea, ruas calçadas.
Só essas obras de urbanização
valem hoje Cr$ 35 milhões.
Mas você ainda ganha em ar puro,
silêncio e tranqüilidade.
O Portinho do Massarú tem apenas
uma entrada bem guardada.

Uma bela idéia é morar bem,
numa casa com bons vizinhos
e não ter sócio na valorização!
Venha ao Portinho do Massarú,
neste fim de semana. Venha ver,
e sentir a nobreza do empreendimento,
a sofisticação das casas prontas,
de piscinas e sun-decks.
Venha ver de perto' a qualidade de vida
que você merece viver.
Venha ver a vista
do Itanhangá Golf Club,
para a Lagoa da Tijuca
e para o mar da Barra.
Venha ver as montanhas da Gávea
e o projeto urbanístico.
Os lotes são circulares,
separados por cercas vivas,
com afastamento de 7 metros
entre um e outro, para dar acesso
a outro lote mais acima ou mais abaixo.
Assim, na colocação das casas,
a triangulação permite
que todas desfrutem
o máximo de afastamento e de vista
para todos os lados.
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Preço fixo.
Sem juros e sem
correção monetária.
40 meses para pagar.

PORTINHO DO MASSARÚ
Estrada da Barra da Tijuca, 1636,6111 frente ao Itanhangá.

Associados à ADEM

*

Incorporação

ARTUR KELS0N S.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Planejamento e Vendas

/K SÉRGIO
WJ DOURADO
^Smtr EMPREENDIMENTOS IMOBIUÃRIOS

o

INFORMAÇÕES E VENDAS NO LOCAL, DIARIAMEIMTE, DAS 8 ÀS 22 HORAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS E DOMINGOS.
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Todososapartamentostêm varanda espaçosa, suíte, 2salasehallsocial independente.
BqrramaresficanazonamaisurbanizadadaBarra, comtodaainjra-estruturaquevocêprecisaparavivercomconfortoesegurança

Nesselugarcomágua, luz, transporte, gásetelefone, apartamentosae2e3quartosestãodebruçadosparaapraia. Separados do marapenasporunspoucos metros. Juntewsuper-hipermercados,
agências bancárias e colégios.

2 e 3 quartos em frente à praia.
EailÍDanientOS e decoração rias nartpç rnrniinc inoliiMnc «« ~.»»~ ¦¦Equipamentos e decoração das partes comuns incluídos no preço.

2e3 quartos. Aqui existe espaço para a vida.
Muito espaço nas duas salas e varandas livres, deaté 10 m2. A suíte é um direito seu, mesmo nos
apartamentosde2quartos. E, éclaro, ohall
social privativo é separado do hall de serviço. A
porta da garagem tem comando eletrônico para omotorista abrir sem sair de dentro do carro. E
como a beleza da Barra não é para se esconder,
chegue à janela: em Barramares todos os
apartamentos são de frente. De frente para a vidav
que você sempre quis viver.

Vídeo-cassete. Nunca mais você vai perder anovela das 7. Mesmo se você chegar depois das 8.Um circuito fechado transmitirá a cada morador.
a programação da TV gravada em vídeo-cassete. tJE, como não podia deixar de ser, todos os r£
apartamentos serão entregues com tomadapara !sinal de TVeFM. Pode parecer, masnãoéfícção,'
científica: é Barramares.

Pork-cochère. Um antigo requinte europeu :estadevolta: oporte-cochère. Os edifícios têm Zacesso coberto para automóveis até o hall nobre Í lda portaria, por entre jardins e espelhos d'água. ^
Piscinas/esportes. Para cada prédio existem^duas piscinas. Como tudo envBarramares, asaunatambémvaiserentreguetotalmente y.equipada;ésóligaredepoisserefrescar debaixo,;'da.ducha. O salão de festas faz parte do clube ^

pnvativodo seu prédio. Equando você forviver 
',-".

emBarramares,oscamposdeesportesestarão ^completamenteprontos: vôlei, basquete, futebol ídesalaoebaby-tênis.
mmm.
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3 quartos
Entrada: Cr$ 41.880,00

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

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

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

Financiarnen

fl

to: Vfendas:

cmi
Letra s.a. CENTRO: Av. Rio Branco, 156 (Ed. Avenida Centra!)

sobreloja .107, leis. 222-2688, 252-7537 e 224-8182 (PABX)IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 580 - sobreloia 220tel. 287-2422 (P13X)
Correlor-responsávcl: José Henrique de Albuquerque (Creci n.° 7)

Shopping-place. Tome o elevador e desça
para as compras. Nós criamos um shopping comlavanderia, farmácia, drugstore, salão de chá,
minimercado, cabeleireiro, restaurante. Um
comérciorequintadoeselecionadopelopróprio
iricorporador para servir você.

Jardins. Barramares plantou margaridas,
dálias, miosótisemuitas árvores em maisde20
mil m2. Os prédios só ocupam 10% do terreno
todo, enquantoquenazonasuldoRioataxade
ocupação é dé 70%. Aproveite a liberdade que é
sua.: ,

Centro de manutenção e reparos. Nenhum
detalhe foi esquecido. Cada edifício tem um
gerador exclusivo e o centro de manutenção e ,
reparos está sempre pronto parapequenosseryiçosdeeletricistaebombeiro. Quando você
quiser instalar uma tomada, ou fazer alimpeza
doaquecedor, basta chamar.

^TVMl
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2 quartos
Entrada: CrS 31.160,00 
30/60/90 dias: CrS 12.460,00
30mensalidades 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

Projeto: Cláudio Fortes
Roberto Victor

Arquitetos

-UM to

I < Wirõ".:í ^ ....:~: ¦¦¦¦.,<¦¦ ¦-\:..c;.'\.:' •¦ ¦'¦"' ' ¦; '•¦'; ':''¦"¦:;,.::¦'.„¦:¦:,,¦, ,¦* .v-s/*
I^_v' ¦•¦¦ -¦"¦¦-.'¦ ¦'¦-'¦ ¦¦¦' ' ¦' "¦¦ ¦ '¦-¦' ¦¦' ¦'' '-¦.'¦ ¦¦'¦ ::''^. '¦-¦.*•:'¦-:.'.. ¦'""..'- '•'/¦¦¦¦'-¦•¦'':"¦'í-/^' :'-*
WtyV0í¥:^'l- 55:ã:i-.«í»>iS.!:>:Sv,'¦ :¦".-- .-¦" -:•., ¦.-<-:.. ¦:;- ¦¦¦¦¦:-.

wW- '¦ ¦¦" ¦ '

If* ¦'"¦¦¦;¦ ¦¦¦¦ ..;¦:.:¦•¦:¦.., V ¦ -, ' ,,. ',- . -

I i . . ¦:.-:....¦:.:•, v, ':;..'.¦'.: ¦•-"':;;-.-:.¦/'.

: -: • -
filll:- ¦ ¦ .-\h ¦¦¦: ¦: . ¦ ... .'. .-V'.'Z'^Oâ^M ¦ [,^:pPM
li SRÍ'-Í.'- . ¦ ¦ -V'. .':¦"

__L§ ¦'

í >¦¦¦¦":'¦¦¦ .-,:...•./¦;¦:¦¦;,:,:¦'' :¦..¦:'..: ¦.¦:-;..-^:,.^~>^.^y;, ;'r .:.¦'.¦::':"¦¦¦:¦
•{:¦'¦'&¦¦¦¦ '/¦:'iQí>-:. '.:.'¦'. ' í'.- 0"::;- í'íi;:f: 

'V*''!."

Y '¦¦':v.-. ¦ -V'v:i :-: ¦.;..¦¦..;:' '•;>¦¦>-;^'y-':-- ¦¦¦¦¦¦¦¦:¦::¦¦¦¦¦;¦¦:¦¦/;¦:¦. .¦¦¦-.. .;¦¦,V . ¦'*; ¦ ¦ '"-.¦ ':..:¦. : . •.:..:.;:¦;¦:¦;;*;$.?$J^Usílí^vV?.$'¦¦:

! 
¦¦.'¦'-;

IUtv-.JOOH 

I — 
I IlW0tStRV:(O j ¦ —" 1 

es

i
Lançamento 20 de novembro.
Reservas desde já - Av. Sernambetiba, 3.300
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Informe JB
Be-a-bá

Surgiu uma nova e rendosa in-
dústria ?ios Estados Unidos.

Trata-se de ensinar executivos a
escrever com lógica e simplicidade.
Um curso intensivo de uma semana
custa 4 mil 300 dólares.

» *
A Pepsi-Cola inscreveu vários de

seus dirigentes nesse super-Mobral
depois de receber uma estimativa se-
gundo a qual sai mais barato pagar
do que perder tempo lendo bobagens.

# '•

No Brasil uma idéia semelhante
poderia não render dinheiro, mas te-
ria grandes vantagens, pois a cada
dia se escreve mais empolado por fal-
ta de humildade para falar pouco ou
até mesmo reconhecer que nada há
a dizer.

Tome-se, por exemplo, o primeiro
parágrafo da Introdução do Cadastro
da Administração Federal, editado pe-
Ia Secretaria de Planejamento da
Presidência da República:

Na obra de reforma permanen-
te da Administração Federal, para
ajustá-la à consecução dos objetivos
governamentais básicos, não se pires-
cinde da avaliação sistemática, tanto
de seu desempenho, como conjunto de
órgãos e entidades, quanto da atua-
ção de cada um destes, entre si ar-
ticulados.

» •
Tudo isso quer dizer apenas: JP

importante avaliar o desempenho e
a atuação da máquina administrativa.

O autor, porém, interessado em
complicar as coisas, poderia escrever
dezenas de páginas e continuaria a
não dizer nada.

Tamanha paixão por sinônimos
acaba levando ao sargento que, exi-
bindo erudição, afirmava:

O homem ou soldado, que ouve
ou escuta, o som ou o ruído, de uma
bala ou projétil, se lança ou atira ao
chão ou ao solo.

Rotina
O Presidente Ernesto Geisel passa

os dias de hoje e amanhã na Granja
do Riacho Fundo.

Na terça-feira retoma a rotina de
sua agenda.

* «. .
As lOh recebe o Almirante Hen-

ning. . .
Às llh, o General Sílvio Frota.
As 16h, o Senador Luis Viana Fi-

lho.
As 16h30m, a Diretoria ido Tou-

ring Clube..
As 17h, o Ministro Amarillo Lo-

pes Salgado, do STM.
? • .

As três audiências da tarde foram
marcadas há dias.

As duas da manhã, são da roti-
na comum do Palácio.

Retrato na parede
O Governador-Moura Cavalcante,

de Pernambuco, talvez não consiga
colocar seu retrato na galeria dos vi-
toriosos da Arena, inclusive porque o
voto ainda não íoi incorporado à sua
biografia.

De qualquer forma,- tem garanti-
do o seu painel na história do folclore
político nordestino.

* • ¦

Ir a comício de batedor, sonho de
adolescência política, garante o con-

. torno pitoresco de sua irritada figura.

Mania de "status"
Ou se estabelece um manual de

etiqueta telefônica ou algum dia des-
Ses algum personagem da adminis-
tração pública acaba demitido por
mau uso do aparelho.

Cada dirigente de empresa tem
secretárias e assessores que, com jus-
tas razões, o consideram a pessoa mais
importante do mundo. Por isso, sem-
pre que fazem uma ligação telefô-
nica, exigem que o interlocutor cha-
mado já esteja no aparelho para en-
•fim completá-la.

* * »
Esse tipo de comportamento é re-

matada falta de educação. Não é da
secretária nem do assessor. E' do pró-
prio cidadão.

Em principio, quem chama espe-
ra..

Se por algum critério hierárqui-
co um é inferior, espera sempre. Con-
tudo, se a ligação pode demorar para
ser atendida pela pessoa chamada,
não pode demorar de parte de quem
chama.

A história de "um momentinho
por favor" eqüivale a colocar a faca'
na boca durante uma refeição. •

Teste
As eleições de amanhã represen-

tam o grande teste para os dois Par-
tidos na área do antigo Estado da
Guanabara.

* *
O MDB, desde sua criação em

1966, participa de uma campanha sem
as benesses da administração pública,
tendo de lutar por cada voto sem con-
tar com a cobertura da administração
pública.

ft *
A Arena por sua vez se apresenta

numa eleição com o apoio de toda uma
máquina municipal que trabalhou 24
horas por dia em seu proveito.

Frases tolas
Para o bem de todos e felicidade

geral da Nação, convém desmascarar
algumas frases que certamente serão
ditas por dirigentes dos dois Partidos
logo que aparecerem os resultados da
eleição de amanhã.

O arenista que disser "elegemos
mais prefeitos" precisa ser lembrado
de que para isso não era necessário
haver eleição. Até as pedras das ruas
sabem dessa vantagem. O problema
é que há municípios com 300 votos e
São Paulo com 3 milhões.

• •
O emedebista que disser "elege-

mos mais prefeitos que em 1972",
também estará querendo enganar. Se
elegesse ? menos, o Partido acabava,,
pois 72 foi o" maior desastre de toda
sua história. -

• •
Não adianta nada dizer que a

Arena tem o dobro de vereadores do
MDB ou que; este derrotou o Governo
na maioria das áreas metropolitanas.

A geografia política do Brasil tom
uma realidade: o MDB é um Partido
urbano e a Arena é mais forte no in-
terior. Qualquer descoberta eleitoral
que comprove isso é trabalho perdido.'

* ?
. O verdadeiro trabalho partidário

honesto é saber onde as mudanças fo-
ram realmente significativas.

Serviços exportados
Parte na próxima semana para a

Costa do Marfim uma missão dè em-
presários brasileiros que vai discutir
a venda àquele pais de um pacote de
serviços onde estão incluídos um pó-
lo açucareiro, uma usina de benefi-
ciamento de arroz e a, estrutura ur-
banistica de apoio.

¦-'• •

As autoridades'africanas, interes-
sadas em manter uma margem de es-
colha, pediram e conseguiram que em-
barcassem dois representantes de ca-
da setor.

Lance-livre
Imaginação dos cabos eleitorais.

Por força da legislação a campanha
já foi encerrada. No entanto, ontem,
no Rio, os carros conduzindo cartazes
de candidatos substituíram o ruído
dos alto-falantes com a retirada dos
canos de descarga. O barulho chama-
va a atenção de todos para o veiculo.
A fiscalização, no caso, é do Detran.

O Senador Luiz Viana Filho será
o primeiro parlamentar a ser recebi-
do pelo Presidente Geisel após as
eleições de amanhã. Tem audiência
marcada para as 16h de terça-feira,
no Palácio do Planalto.

O Cardeal Arcebispo de São Pau-
lo, Dom Evaristo Arns, estará terça-
feira no Rio. Vem fazer uma visita de
cortesia ao Brigadeiro Eduardo Go-
mes.

Um levantamento da Secretaria
de Educação revelou que de 10 mil
crianças, que ingressaram em 1970
na primeira série do primeiro grau,
apenas 2 mil concluirão o curso em
1977.

O Alto Comando da Aeronáutica
tem reunião marcada para o dia 20.
Vai escolher os nomes para as pro-
moções do dia 25.

A segunda bolsa de cereais do pais
será montada na cidade de Dourados,
em Mato Grosso. A primeira funcio-
na em São Paulo. No próximo ano se-
rão criadas 30 em todo o pais.

O BNH está distribuindo, através
da rede bancária, uma publicação,
Manual para as Empresas, explican-
do todo o processo de pagamento,
uso ou retirada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. Mostra as 31
opções para o saque do Fundo.

As oito mil toneladas de lã pro-
duzidas este ano no Rio Grande do
Sul foram consumidas no mercado
interno. Os preços estão 100% mais
caros do que no ano passado.

Na primeira semana de dezembro,

os 21 vereadores eleitos serão convi-
dados pela Prefeitura carioca a visitar
a todas as Secretarias municipais.

As indústrias moedoras de conchas
de Araruama receberam ontem auto-
rização para continuar operando em
áreas de concessão da Companhia Na-
cional de Alcalis. Há meses a extra-
ção de conchas estava proibida naque-
Ia área. ,

O Banco do Nordeste vai abrir no-
vas agências no Rio e em São Paulo.

A produção brasileira de íerro-liga,
este ano, deverá ser superior a 320 mil
toneladas. Representa um aumento de
20% em relação ao ano passado.

Começa esta semana no Museu
Histórico Nacional o seminário sobre
estratégia cultural promovido pelo
Fundo Interamerlcano para Promoção
da Cultura.

Belo Horizonte vai ganhar ônibus
refrigerados. Foi aberta concorrência
para exploração de diversas linhas.

Em 1977 o Ministério da Saúde vai
criar sete novas delegacias. Uma para
cada Estado onde não tem represen-
tação.

A população do Sul do país está
tomando uma infusão de cevada moi-
da em substituição ao café. No Rio
Grande do Sul 12 indústrias já estão
produzindo este produto. No Paraná,
sete e, em Santa Catarina, quatro. O
preço da cevada moida é Cr$ 10 o qui-
lo, no atacado.

• O MEC treinou este ano
tratoristas.

11 mil

A Prefeitura do Rio já gastou pra-
ticamentc todo o financiamento re-
cebido da Caixa Econômica há me-
ses. Do total de Cr$ 1 bilhão 100 mi-
lhões só restam 86 imilhões. Não foram
entregues ainda pela Caixa.

O TRE está em sessão permanente
desde ontem.
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üi Epitácio Pessoa, 3100
Valeu a penaesperar,

Você vai viver em adoráveis
apartamentos, feitos sob medida para
a^iova roupagem que a Lagoa vai
Igànhando. Gom a reurbanização,
saneamento, construção de
ancorádouros, 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 ò 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 Lago
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 issp 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 fórmica e 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.

\w9 IncorporaçãoeConstrução:

1 ICHOZIL

©Vendas:
PONTOPLANTA
Corretor resp.: SANTOS BAHDUR - creci 21

Av. Rio Branco, 109 - 2? andar.
Tels.: 231.1169,221.4748 e 2244971.

associadas a ADEMI |

Memorial de Incorporação registrado no 5? Ofício de Registro de Imóveis, Kvro 8*D,
4s ris. 76 sob o n? 474 (468 de Incorp.) em 28/ll/M.

Salão 3 quartos
(1 suite), 2 banheiros sociais, varandas,

copa-cozinha, dependências completas e
garagem.

-'OQ

Preço a partir de CrS 1.680.000,00
Sinal: CrS 56.500,00
Escritura: CrS 84.750,00
Mensais (durante
a obra): CrS 9.040,00
Total até as chaves: .CrS 565.000,00
Mensais (após as
chaves): CrS 13.736,89
sem parcelas intermediárias.

186,16 m2 de área real
161,27 ni2 de área equivalente

COPA 1
COZINHA ÁREA .

,.f.... | ¦¦—¦¦ -¦¦ Q.EMP.
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SUITE
QUARTO QUARTO

VARANDA " VARANDA

Salão 2 quartos
(1 suite), 2 banheiros sociais, varandas,

copa-cozinha, dependências completas e
garagem.

145,31 m2 de área real.
123,88 m2de área equivalente.

Preço a partir de ... CrS 1.160.
Sinal: CrS 35,
Escritura: '... CrS 52.
Mensais (durante
a obra).... CrS 5.
Total até as chaves: CrS 350,
Mensais (após as
chaves): CrS 9
sem parcelas intermediárias.

BT—
¦ Q. EMP.

O

00 ^ "í!

000,00
000,00
500,00

600,00
,000,00

,979,20

I oo jo
COPA-COZINHA AREA 

'

SALÃO _m essa

o—r"i suite
QUARTO ,Mi,ii|~° I

VARANDA VARANDA

r\



JORNAL DO BRASIL Q Domingo, 14/11/76 ? 1? Caderno POLÍTICA - 7

Arenista
nao quer 74
repetido

Porto Alegre — Após ma-
nlfestar a esperança de quenão se repita, amanhã, "o
equívlco cívico de 74", o Se-
cretário Nacional da Arena,
Deputado Nelson Marche-
zan, afirmou não acreditar
que o povo negue apoio ao
Presidente d a República,"porque não é possível gos-tar de Geisel e votar na
Oposição".

A democracia, a liberda-
de e o desenvolvimento pre-cisam de alternativas vali-
das que a Oposição não
é capaz ou não quer apre-
sentar. — acrescentou o
parlamentar gaúcho.
OPÇÃO

O Sr Nelson Marchezan
disse confiar em que o povo
brasileiro, "apesar das difi-
culdades de que o país en-
frenta, possa ver a grande
obra realizada e perceber a
extraordinária ' perspectiva
que se abre, graças às medi-
das e iniciativas deste esta-
dista, que é o Presidente
Ernesto Geisel". '' .

Acrescentou que para de-
mocratizar as oportunida-
des de trabalho, estudo e
vida, Mguhs povos suprimi-
ram as liberdades, mas que"o Brasil optou pelo cami-
nho democrático, com
eleições livres e limpas".

— Não obstante a reta in-
tenção e o valor pessoal da
maioria de seus líderes é la-
mentável que o Partido de
Oposição pouco compreenda
os dias que estamos viven-
do.

O Secretário Nacional da
Arena concluiu afirmando
que "um comportamento,
apenas eleitoreiro, onde se
usa a liberdade, a democra-
cia e as dificuldades do po-
vo, somente para conseguir
votos, não é uma atitude
construtiva."

Filho de João Agripino
se inscreve no MDB e

Laudo
reafirma

ganha reprimenda 4o pai confiança

52,

V:f^. CADERNO ^| | •

'Vitamina 
par» «s WéiM.

Àsalnar o Jornal íio Brasil c tomar diariamente
Junto com a primam «feição.

TEL. 264-6807 ,

João Pessoa — O filho do ex-Governador João
Agripino, o advogado João Agripino Neto, de 38
anos, assinou em praça pública a ficha de inscrição
do MDB, aproveitando o comício de encerramento
da campanha oposicionista na.Capital do Estado,
realizado no bairro de Cruz das Almas. Seu pai,
arenista, ao ser informado da decisão, declarou-se
surpreendido.' — No momento..em que me encontro na Pa-
raiba, á serviço da' Arena, siirpreende-me o meu
filho João Agripino, comparecendo a comício do
MDB, ao qual se filia. Devo declarar que essa süà
atitude, além! de me surpreender, não merece a
minha 'aprovação e muito menos o meu apoio.

Filho explica

Na decisão do Sr João Agripino Neto, saudado
no ato da filiação ao MDB pelo Deputado federal
Humberto Lucena, os próprios políticos oposicio-
nistas viram uma atitude contrária à facção da
Arena liderada pelo' ex-Governador Ernani Sátiro.
No discurso em que procurava explicar a sua po-
sição política, o filho de João Agripino foi interrom-
pido algumas vezes por cortes de energia.

Os cortes de energia, constantes enquanto
durou o comício do MDB em Cruz das Almas, le-
varam o Sr João Agripino Neto a criticar a Com-
panhia de Energia Elétrica, da Paraíba (Salepa),
que é presidida pelo advogado Bertholdo Sátiro,
filho do ex-Governador Ernani Sátiro.

O Sr João Agripino Neto deflniurse como um
homem sem compromissos políticos, antes do in-
gresso no MDB. E explicou: "Vão perguntar a vocês
o, que faz o filho de João Agripino tio palanque dd
Partido da Oposição e eu lhes vou dar a resposta:
cresci e aprendi a fazer política com meu pai.
Assisti todas as suas campanhas, acompanhando
a sua vida pública e pedindo voto para aquele que
eu achava que deveria governar a Paraíba."

Missão nova
Aqui passei cinco anos — prosseguiu — du-

rante o Governo.de meu pai, sem nunca exercer
nenhum cargo público e nem receber um só cen-
tavo do Estado. Procurei ajudar meu pai a fazer
um bom Governo e acredito que obtive êxito, pois
compartilhei com ele de noites e noites insones, re-,
cebendo e ouvindo o povo, ciente de que se podia
resolver os seus problemas de imediato. :'¦< ¦

E concluiu:"Eu queria sentir de perto o sofrimento de meu
povo e envidar esforços no sentido de mitigá-lo.
Acho que consegui. Depois que acabou o Governo
de meu pai considerei encerrada a minha missão
na Paraíba, convicto, porém, de que como filho
ajudei o meu pai a realizar o maior Governo que
o Estado conhece".

O ex-Governador João Agripino, contrariado
com a atitude do filho, procurou, também, desfazer
rumores que circularam em João Pessoa, de que
também poderia ingressar no MDB.

Sempre me afirmei na Paraíba por ser
coerente e não ser dúbio. Sou da Arena e não sairei
dela. Combaterei todos os que estejam no MDB,
inclusive meu filho, já que ele tomou a iniciativa
de se postar contra mim.

São Paulo — "Tenho co-
nhecimento de alguns nú-
meros, os mesmos que vêm
sendo compulsados por poli-
ticos e jornalistas. Todavia,
continuo com o meu ponto-
de-vista: a Arena, fará
grande maioria no interior
do Estado e a Capital vai
apresentar surpresas"' —
afirmou ontem o ex-Gover-
nador Laudo Natel. que nos
últimos 18 meses percorreu
920 municípios do Estado
em campanha pelos candi-
datos de seu Partido.

O Sr Laudo Natel, que vo-
tara amanhã às 9h30m na
Fundação Álvaro Pentea-
do, no bairro do Pacaembu,
que "não teria motivos para
um otimismo exagerado,
encerrada a campanha. O
que disse antes, repito: 74
foi uma catástrofe,- e uma
catástrofe não se repete. O
eleitor tem consciência de
que os problemas do. país
vêm sendo enfrentados com
energia e decisão pelo Pre-
sidente Geisel, e o seu apelo
ao voto popular há de ser
ouvido, como tem sido pom-
preendida a sua posição pa-
triótica no encaminhamen-
to de todos os problemas
brasileiros". . .. , 

'•.

Presidente do
MDB-SP também

' O Presidente do Diretório
Regional do MDB, Deputa-
do José Camargo, afirmou
ontem que o seu Partido ga-
nhará as eleições em São
Paulo "com uma diferença
de cerca de 1 milhão de vo-
tqs"; podendo fazer "de 200
a 240 Prefeituras do inte-
rior", contra as 58 conquis-
tadas em 1972. Acrescentou
que "de 800 vereadores elei-
tos pelo MDB em 72, o Par-
tido elegerá agora mais de
dois mil".

O Sr José Camargo acre-
dita que "o clima de vitória
agora é maior do que em 74.
Proporcionalmente, acredi-
to numa margem maior es-
te ano". O Deputado revê-
lou ter percorrido quase 300
municípios na sua campa-
nhã e que o Senador Ores-
tes Quércia visitou "quase
400". Oj Sr José 'Camargo
disse que o MDB "não apre-
sentou candidatos em 150.",
mas que, apesar disso, "es-
perámos eleger mais de 200
prefeitos".

PM no Piauí tenta fazer
público de comício despir
camisetas com propaganda

Tèresina— Por pouco, o comício de encerra-
mento do candidato único do MDB à Prefeitura
de Esperantina, Sr Temistocles Sampaio, não se
transformou num strip-tease coletivo, porque o des-
tacamento local da Polícia Militar queria que to-
das as pessoas, com blusas com o nome do político
oposicionista, trocassem de roupa. Havia entre os
presentes mais de 500 mulheres.

À Polícia Militar dizia cumprir ordens do Juiz
Eleitoral, José Rodrigues de Castro, que proibiu
através de portaria o uso de. blusas, camisas, cami-
setas e bonés com os nomes de candidatos impres-
sos. O candidato, para o sargento, o cabo e os sol-
dados do destacamento, estava, assim, contraria»-
dò a lei.

Juiz suspende campanha
para impedir conflitos

{ São Paulo — Os Muni- ral impedir os comícioscipios de Ipauçu e Sãcv programados para evitarPedro do Turvo, na lutas de rua. Em São Pe-media Sorocabana, tive- dro do Turvo, a Políciaram um violento encer- Militar teve de intervirramento de campanha, reforçando seus obieti-precisando o juiz eleito- vos

EDGAR DE CARVALHO

CONFUSÃO
O vice-lider da bancada

do MDB na Câmara Pede-
ral, Deputado Celso Barros,
presente ao comício de Es-,
perantina, que fica a 220
quilômetros de Tèresina, foi'
quem contornou o proble-
ma. Ele falou, por telefone,
com o juiz José Rodrigues
de Castro, que foi ao local
e explicou aos praças da
Polícia Militar que a sua
portaria só.tinha validade
a partir da zero hora de on-
tem.

A presença do.juiz eleito-
ral é que demoveu o choque
da PM, intransigente até
então aos argumentos do

Deputado Celso Barros. Um
dos soldados chegou a aflr-
mar para o parlamentar,"que de blusa pintada com
o nome de Temistocles nin-
guém assiste o comício: ou
tira a roupa ou. vai embo-
ra".

Em Barras, um outro mu-
nicípio do Plaui, este 112
quilômetros distante da Ca-
pitai, o Sr Alfredo Lages,
que integra a legenda-1 da
Arena, depois de um comi-
cio de encerramento da
campanha promovido porsua facção, invadiu o bar do
Sr Vicente Luclano, que é
da Arená-2, esfaqueando-o,
depois de quebrar mesas,
cadeiras e garrafas.
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(Nome do Candidato)

(Número)

4T2B .
(Partido)

JORNALISTA, PROFESSOR E ADVOGADO, DEFENSOR
DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Refeições já têm
cardápio e preço

O-TRE do Piauí estabele-
ceu o cardápio e o preçodas refeições que serão ser-
vidas aos eleitores do inte-
rior do Estado amanhã. A
composição dos pratos será
arroz, - feijão, c a r n e de
criação (carneiro ou bode)
e muita farinha, e o preço
está entre Cr$ 9 e Cr$ 10.

Estão qualificados, em to-
do o Estado, 701 mil 900
eleitores que elegerão 112
prefeitos entre os 220 candi
datos inscritos. A Arena
lançou 190 candidatos e o

MDB 30. Para as Câmaras
Municipais existem 900 can-
dldatos entre homens e mu-
lheres.

De acordo com o Tribunal
Regional Eleitoral o aumen-
to.do eleitorado, em relação
a 1974, foi de 30%. Somente
duas cidades não elegerão
prefeitos: Tèresina, a Capi-
tal, e Guadalupe, recente-
mente transformada e m
área de segurança nacional.
Em ambas, a disputa é ape-
nas pela Câmara de Verea-
dores. .

ANDARES CORRIDOS-ALTO PADRÃO
COM

VAGAS DE GARAGEM
Av. Treze de Maio, 35

Andares de 740 rh2 e áreas de 285 m2. Cons-
trução adiantada, em ritmo acelerado, com ar
condicionado central, água gelada, música am-
biental, alarme contra fogo e roubo, fachada
em Courtain Hall com vidro fume.

ZEIN sa. TEL.: 225-7303

QUANDO VOCÊ PEDIR MEGBZOH
EXIJA QUE LHE TRAGAM ò —
A MEGAZON não fabrica aparelhos de outras marcas ou

è 

rotulados com nomes parecidos, se não tiver o emblema
fi^HKê^ZON/. não é o legítimo.

Rua Alm. Gonçalves, 50 - Gr. 207-Tel. 236-7055 - Copacabana - R. de Janeiro - RJ
OU NAS MELHORES CASAS DO RAMO

NITERÓI
PARA

PREFEITO
SYLVIO SOARES LESSA
Ollttrto WallK* 4» S, Olheira

D
D
D
D
D

VOTE NOS VEREADORES DO MDB

J0CKEY CLUB
BRASILEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Sócios Efetivos

do JOCKEY CLUB BRASILEIRO,a reunir-se em Assem-
bléia Geral Extraordinária (alínea "a" dó artigo 43
do tsraturb), ; no próximo dia 22 de novembro de
1976, segunda-feira, às 17 horas, na sede social da
Avenida Presidente Antônio Carlos n.° 501 — 11.°
and'a<r, a fim de deliberar sobre a alienação do fer-
reno e acessões da Avenida Rio Branco, 193/197,
esquinas da Avenida Almirante Barroso e Rua Hei-
tor de Melo, nesta aidade, e constituição de ônus
ou direitos reais sobre o imóvel (alínea "c" do ar-
figo 41 do Estatuto), pela modalidade de negócio
jurídico que, mais convenha aos interesses patrimo-
niais da Sociedade, inclusive sob a forma de incor-
poração, conforme proposta da Diretoria', com pare-
cer favorável do Conselho Consultivo (alíneas "j"

do artigo 61, e "a" do artigo 53, do Estatuto).

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1976

Rodrigo Baptista Martins
Direfor-Secretário

Excelentes apartamentos
prontos de 1,2,3 e 4 quartos (Você

muda amanhã mesmo), em belíssimos
edifícios novos, localizados nos melhores bairros,

a preço da Praça e com as seguintes condições inéditas:
r

na Escritura! - e você recebe logo as chaves.

fixos, a combinar!

em 10 anos, com prestações equivalentes ao aluguel!

APARTAMENTOS
IPANEMA
R. Saddock de Sá, 10 — Apartamentos prontos de living,
sala de jantar, 3 quartos (1 suite), 2 banheiros sociais
em mármore; copa-cozinha, área de serviço, dependências
completas deempregada e garagem. Prédio sobre
pilotis em centro de terrenqcom playground e salão de
festas. Bela entrada social.

COPACABANA
R. República do Peru, 457 — Apartamentos prontos de
living, sala de jantar com tábuas corridas, 3 quartos (1 suite),
2 banheiros sociais em mármore, copa-cozinha,
área de serviço, dependências completas de empregada-
e garagem. Prédio sobre pilotis, com entrada
social de muito bom gosto, playground e salãode festas.

R. Sá Ferreira, 172 — Apartamentos prontos,2 por andar,
com grande living, sala de jantar, 4 quartos (3 suites!),
4 banheiros sociais em mármore, copa, cozinha, área de
serviço, 2 quartos de empregada e garagem. Prédio de alto
luxo com esquadrias de alumínio e vidros fume. Playground,
salão de festas, telefone interno. Entrada social imponente.

PRONTOS!
LAGOA

• Av. Epitácio Pessoa, 4310 (antes da Fonte da Saudade) —
1) Apartamentos prontos de living,sala de jantar com tábuas
corridas, 3 quartos (1 suite), 2 banheiros sociais em
mármore, copa-cozinha, dependências completas
de empregada e garagem. Prédioem centro de terreno,

, sobre pilotis, com playground e salão de festas. Linda
entrada social. Todas as peças de frente.

2) Cobertura duplex pronta, com piscina. Andar inferior:
living e sala de jantar com tábuas corridas,3 quartos
(1 suite),2 banheiros sociais em mármore, copa-cozinha,
área de serviço,dependências completas de
empregada. Andar superior: amplo terraço com piscina
privativa, banheiro de mármore. 2 vagas de garagem.

FLAMENGO
• Praça José de Alencar, 8 — Apartamentos prontos de

sala e 1 quarto, amplos e separados,banheiro social, quarto
de empregada reversível.Cozinha, área de serviço
e banheiro de empregada azulejados até o teto. Garagem.
Prédio sobre pilotis, com linda entrada social e playground.

CORRETORES DE PLANTÃQ NOS PRÉDIOS DIARIAMENTE
Infórmãeoeà ;pc>r telefone: 287-0405 e 287-1329 (todos os dias) creci 4357
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O Cartório da Zona Eleitoral é
o local mais indicado para o elei-
tor obter informações sobre a elei-
ção de amanhã. No Rio, são 25 lo-
cais e sua identificação é possível
com um exame do título de eleitor,
onde está escrito o número da Zona
Eleitoral. Hoje e amanhã, durante
o dia haverá expediente para aten-
der eleitores.

Ia. Zona Eleitoral —Bairros:
Sacramento, Santa Rita, São Do-
mingos, São José, Ajuda, Candeia-
ria, Centro, Gamboa e Ilhas. Rua
da Carioca, 38, fone 231-3136.

2a. Zona Eleitoral — Bairros:
Estácío, Santana, Santo Antônio.
Praça da República, 22, fone
243-1914.

3a. Zona Eleitoral — Bairros:
Catete, Glória, Flamengo, Humaitá.
Rua Conde de Baependi, 40, fone
265-1848.

Cartórios no Rio são o melhor lugar para informação
4a. Zona Eleitoral — Bairros:

Botafogo, Urca, Humaitá. Rua Jar-
dim Botânico, 1060, fone 274-5048.

5a. Zona Eleitoral — Bairros:
Leme e Copacabana. Rua Domingos
Ferreira, 66 fone 257-7978.

6a. Zona Eleitoral — Bairros:
Engenho Velho, Praça da Bandei-
ra e Rio Comprido. Rua Professor
Manoel de Abreu, 286, fone 228-5606.

7a. Zona Eleitoral — Bairros:
Barra da Tijuca, Jardim de Alá,
Jardim Botânico, Maracanã, Re-
creio dos Bandeirantes e Tijuca.
Rua Antônio Basílio, 76, fone .... .
288-9897.

8a. Zona Eleitoral — Bairros:
Benfica, Engenho Novo, Riachuelo,
Rocha, Sampaio, São Francisco Xa-
vier, Madureira. Méier. Rua Leopol-
do Bulhões, 1850, fone 260-7502.

9a. Zona Eleitoral — Bairros:
São Cristóvão. Rua Euclides da
Cunha, 81, fone 234-0500.

10a. Zona Eleitoral — Bairros:
Abolição, Terra Nova, Cascadura,
Cavalcanti, Encantado, Piedade, Pi.
lares, Quintino. Rua Assis Carneiro,
436, fone 249-4396.

lia. Zona Eleitoral — Bairros:
Bonsucesso, Brás de Pina, Cordovil,
Lucas, Penha, Ramos, Olaria. Rua
Filomena Nunes, 961, fone 230-5250.

12a. Zona Eleitoral — Bairros:
Coelho Neto, Colégio, Vaz Lobo,
Bento' Ribeiro, Turiaçu, Tomás Coe-
lho, Cascadura, Cavalcanti, Enge-
nhelro Leal, Irajá, Rocha Miranda,'
Oswaldo Cruz, Madureira, Vicente
de Carvalho, Honório Gurgel. Ave-
nida Ministro Edgar Romero, 114,
fone 390-6489.

13a. Zona Eleitoral — Bairros:
Barra da Tijuca, Cascadura, Maré-

chal Hermes, Realengo, Osvaldo
Cruz, Campinho, Madureira, Re-
creio dos Bandeirantes e Jacarepa-
guá. Avenida suburbana, 10 121, fo-
ne 249-4110.

14a. Zona Eleitoral — Bairros:
Cachambi, Del Castilho, Encanta-
do, Engenho Novo, Méier, Maria da
Graça, Piedade, Pilares, Todos os
Santos, Engenho de Dentro e
Inhaúma Rua Getúlio, 127, fone
249-4059.

15a. Zona Eleitoral — Bairros:
Bento Ribeiro, • Magalhães Bastos,
Marechal Hermes, Vila Militar,
Realengo e Deodoro. Rua João Vi-
cente, 1545, fone 390-8685.

16a. Zona-Eleitoral — Bairros:
Cosme Velho, Fátima, Laranjeiras
e Santa Teresa. Rua Ministro Tava-
res Lira, 40, fone 265-5197.

17a. Zona Eleitoral — Bairros:
Humaitá, Lagoa, Leblon, Gávea,

São Conrado, Rocinha. Rua Jardim
Botânico, 1060, fone 274-4996.

18a. Zona Eleitoral — Bairros:
Copacabana, Ipanema, Lagoa. Rua
Domingos Ferreira, 66, Loja B, fo-
ne 236-4062.

19a. Zona Eleitoral — Bairros:
Andarai, Aldeia Campista, Grajaú
e Vila Isabel. Rua Professor Manoel
de Abreu, 288, fone 254-1453.

20a. Zona Eleitoral — Bairros:
Boca do Mato, Engenho de Dentro,
Lins, Méier, Todos os Santos, En-
cantado. Rua Dias da Cruz, 787, fo-
ne 229-1501J

21a. Zona Eleitoral — Bairros:
Bonsucesso, Higienópolis, Olaria,
Penha, Vicente de Carvalho, Vila
Cosmos, Manguinhos, Ramos e
Inhaúma. Rua Filomena Nunes,
961, fone 230-2980.

' 22a. Zona Eleitoral — Bairros:
Acari, Brás de Pina, Cordovil, Ira-

já, Lucas, Penha Circular, Vila da
Penha, Vista Alegre, Jardim Amé-
rica, Vigário Geral. Rua Monse-
nhor Félix, 512, fone 391-6990.

23a. Zona Eleitoral — Bairros:
Anchieta, Deodoro, Guadalupe,
Marechal Hermes, Parque Anchie-
ta, Pavuna, Ricardo de Albuquer-
que, Barros Filho e Costa Éarros.
Rua João Vicente, 1545, fone .
390-8725.

24a. Zona Eleitoral — Bairros:
Augusto Vasconcelos, Bangu, Padre
Miguel, Senador Camará, Vila Ken-
nedy, Santíssimo. Rua Silva Cardo-
so, 349, fone 393-3903.

25a. Zona Eleitoral — Bairros:
Barra de Guaratiba, Campo Gran-

.de, Cosmos, Guaratiba, Inhoaiba,
Paciência, Pedra' de Guaratiba,
Santa Cruz, Sepetiba. Rua Matinho
de Campos, s/h, Posto Agrícola n? *
6, fone 395-0295.
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O melhor da Barra
tem 240 metros
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Se você quer realmente o melhor da Barra,
você quer vista total para o mar e exclusividade.

;iaO

CorP9P V°fíQ é ^UQse sinônimo de Pra'^ todos os lançamentos imobiliários lá se consideram "perto
praia . Ou próximo à praia". Ou, ainda, "na 

quadra da praio".Mas se o sol nasce para todos, isso não acontece com o mar.
Para que se tenha apartamentos de frente para o mar, é preciso que todas as suas pecas principaisestejam voltadas para lá. K .
Nessa situação privilegiada você também terá, ao jeito da antiga Vieira Souto, em edifício exclusivoapenas 5 andares, apartamentos com 202,4óm2 de área privativa, _.com opção para 3 ou 4 quartos (1 ou 2 suítes). Pf 313Preços a partir de Cr$ 1.450 mil (C64.09ó£0/m2), financiados a longo prazo ^ü\ Hp

. O melhor da Barra será assim. (|gjiu.c
„ E só uma questão de esperar o lançamento. Brevemente.

da

de

m0^5Êê
Av. 5ernambetiba,4.216.

Informações: Rua das Palmeiras, 15, ou pelos telefones 286-7294,2Ô6-7144 e 286-7244.
Projeto, planejamento e marketing Incorporação e construção Vendas

Embraplan BETONEBR EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO
^3B>

ÍNGENHARW,ARQUITETURA E URBANISMO LTOA Corretores Autônomos Associados

TRE teve
plantão
em calma

O Tribunal Regional Elei-
toral está de plantão desde
ontem, às 8h, e segundo o
Corregedor da Justiça Elei-
toral, Desembargador Pon-
seca Passos, o primeiro dia
foi calmo, não se registran-
do, no Rio, qualquer in-
fração de candidato ao ter-

, mino da campanha eleito-
ral.

Um sistema de rádio, ce-
dido pelo Comando-Geral
da Polícia Militar, permitirá
que a votação e a apuração
em todo o Estado sejam
acompanhados pelo TRE.
Qualquer comunicação com
outros municípios será feita
através da torre da Rádio
Patrulha.
PLANTÃO

Para atender a qualquer
dúvida ou pedido de mate-
rial, o TRE estará ds
plantão hoje, amanhã e nos
dias da apuração dos votos.
Ontem, o primeiro dia de
plantão foi muito calmo.
Apenas ocorreu a instalação
do sistema de rádio cedido
pelo Comando-Geral da Po-
lícia Militar ;e alguns fun-
c i onários procuraram pe-
quenos esclarecimentos.

O Corregedor Fonseca
Passos explicou que até as
16 horas, havia recebido co-
municação d e candidato
que infligira o prazo final
da campanha eleitoral. O
candidato infrator é de Vol-
ta Redonda e foi pilhado
colando cartazes nas ruas.
Entretanto, o Corregedor
não soube dizer o seu nome.
Apenas salientou que b pro-
blema já havia sido contor-
nado com a advertência ao
infrator de que ele poderia
ser punido -1- até com a
perda do mandato, c as o
eleito — se não respeitasse
o regulamento.

Até as 19 horas, a Policia
Militar não havia enviado
à Justiça Eleitoral o efetivo
que será utilizado para
manter a ordem durante a
votação e apuração, nas
seções e zonas eleitorais. O
TRE elaborou um esquema
que entretanto está depen-
dendo do número de ho-
mens que o Comando Geral
da Polícia Militar colocará
à sua disposição.
COMIDA

O pessoal que trabalhará
no dia 15, nas mesas recep-
'toras, não vai receber d"o
TRE comida ou lanche. E'
que o Superior Tribunal
Eleitoral não fornece verba
para isso. Os mesários terão
que se revesar. Para os dois
dias previstos para a apu-
ração, cada juiz recebeu
uma verba de Cr$ 2 400,00
para a comida de 30 pes-
soas.' Ou seja, o TRE fome-
cera a cada um que for tra-
balhar na apuração,
Cr$ 40,00 para o almoço e
jantar.

Quanto à cobrança pela
Empresa de Correios e Telé-
grafos da taxa' de Cr$ 10,00
pelos aerogramas para os
eleitores em transito ela vai
continuar. E' que o TRE en-
viou ao Superior Tribunal
Eleitoral telex para saber se
a cobrança era legal e se
ela integrava o Fundo Par-
tidário. A resposta recebida,
ontem, era parcial, infor-
mando apenas que a taxa
não faz parte do Fundo,
mas sim reverte para a re-
ceita industrial da empresa.
A pergunta será feita nova-
mente segunda-feira.

LEILÃO JUDICIAI
Copacabana

Apartamento
103

Vazio, com tala. 2 qto«., eoi., banh.,
ároa c/ tanauo e qto. • banh.

empregada.

Av. Prado Júnior n.° 181
¦ Visitas hoje e terça-feira, a partir

das 9 hs.)
FERNANDO MELLO, leiloeiro, «uto-

rizado par Alvará do Dr. Juiz da
4a. _ Vara de órfãos, venderá em
leüão, 3a. feira, 16 de novembro,
às 16.00 hs'., no local. Mais inf.
tels.: 242-8205 e 242-5531.

(P
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Acordo gera
protesto em
Ceará-Mirim

Natal — O mais estranho
resultado das eleições de
amanhã poderá surgir no
Município de Ceará-Mirim,
Rio Grande do Norte, onde
a população ameaça votar
em branco, em protesto
contra um acordo entre
Arena e MDB, pelo qual o
primeiro Partido elegerá o

Prefeito e o vice, enquanto
o segundo seis dos 10 verea-
dores.

A dividida politica do mu-
nicipio não foi, como espe-
ravam. os dois Partidos, reu-
nida em torno da cândida-
tura única do Sr Edgar Va-
rela que, embora da Arena,
tem também o apoio do

MDB. Dos 8 mil votos do
município, há indícios de
que restarão apenas 3 mil
para o candidato.

O acordo foi conseguido
há alguns meses, através de
articulações do Secretário
da Justiça do Estado, o mé-
dico Lavoisier Maia Sobri-
nho, parente do Governador

Tarcísio Maia e futuro can-
didato a Deputado federal,
com o presidente do Direto-
rio Estadual do Partido,
Deputado Henrique Eduar-
do Alves.

Com o acordo, a eleição
deixou de ser uma disputa,
pois enquanto a Arena con-
corre com candidatos únicos

a prefeito e a vice, o MDB
elegerá tranqüilamente seis
dos 10 membros da Câmara
Municipal. Isto porque, em-
bora houvesse 20 vagas pa-
ra cada Partido, o acordo
fez com que se candidatas-
sem seis pela Oposição e
quatro pela Arena.

TAMANHOS GRANDES - Na Camisaria Novo
Mundo, roupas de todos os tipos, em mane-
quins até o n.° 62. As camisas esporte vão até
o n.° 9 e as camisas sociais têm mangas mais
compridas, de até 70 cm. Blasers e costumes
de todos os tamanhos. Av. Passos, 83 a 89,
no Centro. A crédito 4 vezes sem aumento. (P

FRIGIDAIRE - 230 Litros

20x 191.

|te8*=_i__l

BRASIL-GRANDPRIX
4 bocas

15x229,

PHILIPS-PORTÁTIL
"44 em 17"

20x 191,

!

I

FRIGIDAIRE -2 Portas
"360 Litros"

lOx 724,

CÔNSUL-285 Litros
"Luxo"

15x 258,
PHILCO-Mod. B-263
"44 cm 17"

lOx277,

¦____________^-_«i ¦
PHILIPS-CORES
Mod.K-192-66cm26"

20 x615

Tl_____i_i

SEMER-RADIANTE
Luxo - 4 Bocas

5x271,

^^_(^T.T!__!fl_------MM-~----M--V

TV. NATIONAL - CORES'
"Panacolor"

15x777,

TELEFUNKENMOD.615
66cm 24"

20x__hO # f

Cs5^a*"' 
"^^?v

kl£3l
LAVADORA BRASTEMP
"Super Automática"

lOx 541,
_5__f____uI>-i_l_H

H PALcolor HJiÉj
II 14" I

TELEFUNKEN- CORES
Mod. 361-36 cm 14"

15x 601,

flBBHlülElfj

r_

PHILIPS- Mod. T-670
"61 cm 24"

20 x204,

G.ELETRIC- 345 Litros
"Mod. 20-13"

15x 311,

8
ARCONDICIONADO

BRASTEMP Mod.l7F10-3/.HP.

15x285,

G.ELETRIC
286 litros

20 x 203, j

PHILCO MOD. B-139
"61 cm 24"

20 x 186,

RADIOFONO TELEFUNKEN
Mattinata Estéreo AM/FM

lOx630,

ARCONDICIONADO PHILCO
Mod.25C31-1HP.

15 x412,
¦»" "*" "*" >-_*^S——__-?______è5?

iMAQ. SINGER PONTO DE _
OURO - "Gabinete Luxo" = .In_r ¦ ¦ ___*

lOx.209,

antes do NATAL chegar
é hora de compra?

em
LOJASTIMES
SQUAREj

com mais conforto - maior facilidade - preços mais baixos

_i

W£mkW __ * ¦ ___j I ' * *3-_-_>

IIII
CÔNSUL-345 LITROS
"Maxi"

lOx443,

illil
i

m\ _f_yin_ii-___i-ãp_i
_»:_£i_üc__Í_____-_sS_-U-__r
B-KBSSStr —

_T_-'-_r_-______-iUJ_n^_r;-===güg

ARCONDICIONADO G.ELETRIC
__ Mod.21-10-lHP.

VENTILADORES
120,
122,

CIRCULADORARNO *
Turbo 10 x

CIRCULADORBOM
CLIMA Lunik 10 x

ELETROMARV-40
Giratório 40 cm 16" 10 x

FAET-1046
Reclinável -30 cm 12 10 x

G.ELETRIC
Luxo-30 cm 12 10 x

BICICLETAS MONARK
AVISTA

Ji_r—

_ü^^W'«__^__!vJ '¦;'"

PHILIPS-PORTÁTIL
"31 cm 12"

i5x i y 5g
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Meditação Eleitoral
Encerraria a campanha eleitoral, elegem-se

amanhã as administrações municipais do país.
| Desde 1964, quando o sistema político nacional
! foi alterado na sua essência, esta é a sexta con-
, vocação da sociedade às urnas. O país teve um

período pré-eleitoral — Lei Falcão à parte —
I equilibrado e correto, quer da parte do Gover-

no e da Arena- quer da Oposição.

Fora das áreas de baixo nível político e de

| violência endêmica, que parecem estar alas-
trando-se, o Governo, por decisão pessoal do

j Presidente da República, confundiu-se com
I seu Partido e, numa postura historicamente lou-
i vável, poupou o país de ameaças institucionais

j e reataliatórias tão freqüentes em períodos e
\ pleitos recentes. Vai-se às urnas sem receios de

: que o voto dado ao MDB possa ser um estímulo

\ ao radicalismo de direita, que vê como desneces-

| sários os pronunciamentos eleitorais.

Pela Oposição registra-se o entendimento
l de que a transformação de um pleito municipal
jj no palco de um debate exclusivo de questões na-

; cionais poderia desvirtuar a própria caracterís-
tica saudável da eleição que é municipal. Se da

i Oposição houve a serenidade, do Governo e da
Arena partiram também atitudes que desestimix-

3 laram seus radicais a prosseguirem numa polui-
. ca destinada a empurrar a Oposição contra a pa-
jj rede.

Esse entendimento tácito entre os dois Par-
tidos é prova cabal do erro que vem a ser a con-.

• cepção segundo a qual julga-se amanhã a Revo-
lução. Ela está fora e acima da disputa. Nesse

! sentido é necessário observar que a Oposição,
<: como um todo, não foi aos comícios como uma
' entidade anti-revolucionária. É de esperar que
í o conjunto de acertos ocorridos durante a cam-
' panha sirva para desestimular arenistas de todas

as facções que insistem em apresentar aos elei-
tores estatísticas onde contrapõem a realidade

2 de hoje à existente em 1964. Tal comparação,
j era primeiro lugar, é pouco consistente, já que
l em 12 anos, em geral, progride-se. Além disso,

diante de uni imenso eleitorado jovem e ate mes-
mo no julgamento de eleitores maduros, contra-
por dados e fatos de 1976 a uma situação ante-
rior em uma dúzia de anos é prática tão pouco
significativa quanto o seria fazer campanha em
1945 contra os carcomidos de 1930.

'5
Tal comportamento verificado nas fileiras

• governistas é produto da ânsia dos dois Par-
; tidos de usar todas as armas acessíveis para ga-
I rantir um melhor resultado. Enquanto essas ha-
í bilidades se verificam antes dos resultados, elas

I são compreensíveis. É necessário, porém, distin-
J guir manipulações feitas antes de um pleito com
jj as manipulações que possam ser feitas depois
; dele. Aí há a temer que nos próximos dias, atra-

| vés de confusas comparações numéricas, os dois
v Partidos se dediquem com maior empenho a uma
|: megalomaníaca proclamação de vitória, tirando
S aos eleitores o acesso à compreensão do real sig-
rj nificado dos votos dados em todo o país.

Para o MDB resulta óbvio que ele teve este
;, ano condições de campanha fundamentalmente

diferentes das que lhe foram impostas em 1972.
jj Falta, e é bom que falte para sempre, a censura
í à imprensa, a prisão de dirigentes oposicionis-

tas do interior e até mesmo de advogados nas

grandes cidades. As ameaças de 72 levaram vo-
tos à Arena. A distensão de 1976 permite que
receba o que lhe foi desviado há quatro anos.
Portanto, uma estrita comparação das duas elei-
ções municipais como forma da Oposição vir a
provar preferências em relação ao atual Gover-
no é, sem dúvida, parcialmente falsa.

Para a Arena, em raciocínio semelhante, a
comparação simplista com os resultados de 1974,
onde ela foi batida, também é falsidade, pois
além da característica do pleito ser diferente,
muitos são os municípios onde a Oposição está
fora das cédulas.

Cabe ao Governo também a obrigação de
reconhecer a existência de seu grande aliado, a
Lei Falcão, um instrumento encomendado e f a-
bricado com precisas finalidades. A respeito
dessa Lei deve-se registrar que tendo ultrapassa-
do qualquer expectativa em suas conseqüências,
tornou-se um retrocesso político indiscutível,
contribuindo muito mais para baixar o nível da
disputa e do julgamento eleitoral do que para
favorecer a Arena. Se pretendia esvaziar a Opo-
sição, esvaziou muito mais o país.

Tal resultado é extremamente daninho, so-
bretudo porque a própria campanha, bem como
o comportamento político do Presidente nos úl-
timos dois anos, demonstram que não há nem
deve haver, incompatibilidade de gênios entre a

prática eleitoral e o regime. Pelo contrário, mui-
to tem sido aperfeiçoado o regime pelos resul-
tados eleitorais.

Nesse sentido, uma vitória do MDB, em se-

ja qual for o município, representa, como bem
apontou o Deputado gaúcho Pedro Siinon, a exis-
tência de um mecanismo alternativo de Poder.
À sua falta só restaria a conjura, a violência e a
contestação que assolam países vizinhos.

A Arena, amarrotada pelo egocentrismo que
a .atingiu era 1974, quando se julgava popular e
era apenas recadeira, apresentou-se ao eleitora-
do com a nova face possível. Muitos 6ão os mu-
nicípios onde seus candidatos são, sem dúvida,
mais sérios e preparados que os da Oposição ine-
briada com acessos localizados de populismo.

Houve melhora de um lado e de outro. E

preciso que os ganhos da campanha, porém, se-

jam aproveitados em dois sentidos. Num, deve-
se perceber que a eleição é o início de um im-

portante processo administrativo. Elegem-se os

que vão dirigir os municípios, e não apenas os

que vão derrotar a Arena ou o MDB. Só a com-

preensão dessa diferença permite reduzir às exa-
tas proporções a paixão por um placar final,
simples e claro, que não poderá existir.

Finalmente, cabe aos dois Partidos e ao Go-
verno perceber que num processo político a elei-

ção é espécie de instância final. Não se deve uti-
lizar seus resultados para alterar a realidade ins-
titucional em aspectos superiores à própria im-

portancia do que foi disputado no pleito. Alte-
rar de forma unilateral o quadro das institui-
ções, à luz de uma eleição, significa transfor-
mar um pleito em simples pesquisa de opinião.
Fazendó-se isso, as urnas, no que têm de com-
ponente de ritual democrático, correriam o risco
de ser transformadas em instrumentos de uma
pantomima.

Mistérios
A administração republicana que abandona,

em janeiro, o Governo dos Estados Unidos po-
dera passar à História como a "era Kissinger",
levando-se em conta que os escândalos perdem
sabor com a passagem do tempo. Fica assim o Se-

cretário de Estado demissionário parcialmente
vingado das muitas críticas que têm sido feitas
à sua atuação.

Desta, pode-se dizer que deixa no seu rastro
mais perguntas do que respostas. À espera de um

julgamento isento que só o tempo proporciona-
rá, não há como esconder alguns de seus méri-
tos, como o reconhecimento de que no mundo de
hoje são particularmente impertinentes as solu-

ções simplistas, bém como o animo de perseguir
os problemas onde eles se encontravam, evitan-
do o dogma ou as posições retóricas adotadas de
uma confortável poltrona.

Mas nada disto chega a ser consolo para os

que recebem como herança uma situação mun-
dial que parece perder dia a dia os seus pontos
de referência. À confrontação Leste-Oesie vem
somar-se a do Norte contra o Sul, caracterizada

pela emergência de um irredutível espírito de
contestação por parte do chamado Terceiro
Mundo. A própria Europa, que o Mercado Co-
muni tentava unir, tende a dividir-se em um blo-
co nórdico que redescobre valores no conserva-
dorismo e um bloco latino que especula com o
eurocomunismo. Persistem os velhos pontos de
estrangulamento, como o Oriente Médio, a que
vem somar-se a potencializarão total das contra-
dições africanas.

Em meio a tantos enigmas, avulta inomen-

tancainelite, pelos seus desdobramentos pos-
síveis, o da suposta reaproximação entre a China

e a União Soviética. A esse respeito, entretanto,

podem ter exagerado os que sustentaram desde

logo que o mundo ocidental corria perigo imi-

nente. A kremlinologia e a sinologia são ciên-

cias particularmente esotéricas, e dadas as leis

que regem as sociedades fechadas, pode-se afir-

mar que Pequim e Moscou também não conse-

guem entender-se mutuamente mo grau necessá-

rio às alianças consistentes — o que fica sobe-

jamente demonstrado pelo conflito anterior. A

verdade é que desde que os Estados Unidos es-

tabeleceram a sua ponte com Pequim, Moscou

tem procurado por todos os meios atenuar uma

divergência que poderia colocá-la entre dois fo-

gos. Quanto à nova administração chinesa, ainda
í) X. ." "1

às voltas cora a sua consolidação interna, pode-
ria igualmente estar interessada cm ativar, da

sua parte, uma triangulação em que os Estados

Unidos dispunham, até agora, de posição van-

tajosa, por terem acesso, sozinhos, aos outros dois

centros de Poder.
Mas essa détente oriental não preludia ne-

cessariarnente entendimento, uma vez que o pre-
texto central, a ideologia, desempenha hoje uma

pálida função no grande império que é a União
Soviética de hoje, e parece caminhar para o mes-
mo destino numa China que corta as asas aos

janízaros do maoísmo. Enfraquecida a ideologia,
restam apenas as razoes de Estado. E nesse ter-
reno, como costumava dizer o General De Gaul-
le, não há amigos incondicionais nem inimigos
irreconciliáveis, mas apenas interesses perrna-
nentes.

Ziraldo
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Cartas
PIS

Fui cadastrado no PIS em
15/12/72, recebendo o comprovan-
te de inscrição (DIPIS) para sacar
no União de Bancos Brasileiros, có-
digo 409, agência 428. Em dezem-
bro/75 (três anos de cadastramen-
to) fui no banco e me disseram que
nada constava ali e me mandaram
reclamar na Caixa Econômica Pe-
deral. Depois de enfrentar ali (Av.
13 de Maio) uma fila de mais de
uma hora, disseram que eu teria
de reativar o cadastramento, isto
é, voltar nas firmas onde tinha
trabalhado em 1972, 73, 74 e 75,
apanhar toda a documentação
(carta e cópia do REC) e entregar
naquela agência da Caixa Econô-
mica.

Após muito trabalho e viagens
cansativas para apanhar tal do-
cumentação, pois a firma em que
trabalhei em 1972 fica longe de ml-
nha casa, entrei novamente na fi-
Ia e entreguei a documentação,
tendo a garantia de que no final
deste ano estaria tudo em ordem.

Dia 1/11/76 voltei ao banco e
a história se repetiu: mandaram-
me de novo para a mesma agên-
cia da Caixa. Enfrentei nova fila
e me disseram que lá nada consta-,
va e que eu tenho de voltar depois
das eleições para fazer novo ca-
dastramento.

Será que terei de fazer todo
fim de ano um novo cadastramen-
to e não ser cadastrado? E se eu
for cadastrado agora, os anos de
1972 a 1976 ficarão perdidos? Gos-
taria de obter esclarecimentos das
autoridades competentes no assun-
to.

Valdir Gomes de Oliveira —
Rio (RJ).

Ateneu

O JORNAL DO BRASIL de 25
de setembro publicou carta de Pe-
trarca Maranhão, na qual ele afir-
ma que O Ateneu que imortalizou
Raul Pompéia "outro não era senão
o Colégio Abílio, do Barão de Ma-
caúbas, Abílio César Borges, hoje
Instituto Alves Afonso, na Rua Ipi-
ranga" (sic).

Toda a vida, eu soube que O
Ateneu ficava no Largo do Rio
Comprido e foi, depois e agora, Se-
minário de São José e, durante ai-
C,um tempo, Colégio Diocesano. O
v. „iégio Barão de Macaúbas, fun-
dado em Barbacena, foi transferido
para o Rio pelo filho e homônimo
do seu fundador, tendo funcionado
na Praia de Botafogo, no mesmo
prédio onde também existiram a
Universidade do Rio de Janeiro, o
Colégio Aldridge, o Colégio Plínio
Leite e Colégio Anglo Americano,
até ser demolido para construção
de um edifício. Na Rua Ipiranga,
sempre funcionou o Asilo João Al-
ves Afonso, que nada teve com o
Colégio Abílio.

Bruno de Almeida Magalhães —
Rio (RJ).

Dúvidas de candidata

Terminei meu segundo grau e
agora procuro um emprego para pa.
gar um curso superior. Todos que
procuram empregos participam de
concursos e sonham com as poucas
vagas existentes. Agora surge uma
na ECT, que oferece um curso após
a seleção e um emprego de adml-
nistrador depois de concluído o
curso, dois anos mais tarde. Mas a
taxa para a inscrição é de apenas
Cr$ 200.

Você paga CrS 200 para concor.
rer com milhares de pessoas (o con-
curso se expande por várias cida-

des brasileiras) sem saber o crité-
rio de seleção. Porque a prova é
a nível de 2' grau (matemática,
português e conhecimentos gerais),
muitos participantes tirarão notas
iguais. Sabendo-se que só existem
100 vagas, fica um pouco difícil de
se explicar e mais ainda de enten-
der.

Não entendo por que no Brasil
os concursos são tão caros. Não há
tabelas. Cada um cobra o preço que
quer com números infinitos de par-
ticipantes. Sem saber nada sobre
o concurso, quem necessita de um
emprego melhor fica dando dinhel-
ro lá e cá à espera de uma apro-
vação.

Pergunto aos organizadores do
concurso da ECT: por que este pre-
ço? Por que o número tão grande de
cidades com apenas 100 vagas?
Qual o critério de seleção, visto que
terão muitas provas com a mesma
nota para apenas 100 vagas? Por
que os três retratos 3x4? Será que
o critério é a boa aparência?

Sem responder e sem se preo-
cupar com os participantes, estão
espalhados os anúncios em todas as
agências da ECT: "O Correio paga
para você estudar na PUC"; — "E
garante o seu emprego"; — "Apro-
veite a oportunidade"; — "Boa
sorte!" ;.

Antonia Jane Thomé — Duque
de Caxias (RJ).

Desumanidade

Levo ao conhecimento das au-
toridades a desumanidade cometi-
da contra aqueles que trabalham
no Aeroporto Santos Dumont e ad-
jacências ou que por necessidade
têm que para lá dirigir-se. Por in-
crivei que pareça, em toda a ex-
tensão da Av. General Justo (sen-
tido Sul—Norte) não existe mais
parada de coletivos, pois a placa
que a indicava, em frente à LBA,
simplesmente sumiu, assim como
outra nas proximidades do Clube
da Aeronáutica.

Será que o Detran acha pouco
a retirada dos ônibus que trafe-
gavam naquela avenida no percur-
so Norte—Sul, obrigando-nos a lon-
gas caminhadas com chuva ou
com sol e agora resolveram brin-
dar-nos com mais este presente?
Assim não dá.

Ailton Peregrino de Almeida
Faria — Rio (RJ).

Fumo

Pediria a todos ainda não to-
talmente escravizados pelo fumo
que ponderem os seguintes itens:
1) Transformar o aparelho respi-
ratório em chaminé é ato antina-
tural, semelhante a despejar um
cálice de licor no ouvido, pois
aquele existe para levar oxigênio
aos tecidos e de lá trazer gases que
não interessam, e não vice-versa.
2) Dar baforadas em recinto fecha-
do é desrespeitar o direito do ou-
tro, não fumante, pois o ar é pro-
priedade de todos, fumantes e não
fumantes. 3) O total em dinheiro,
que mensalmente é gaseificado na
fumaceira, pertence a um parente
pobre, a uma criança de orfanato,
ou a um velhinho de asilo. 4) Os
riscos para a saúde são notórios e
só as indústrias do tabaco, e outros
a eias ligados, lucram algo. Ao con-
sumidor só ficam prejuízos de toda
sorte e, se alguém ainda tem algu-
ma dúvida, procure inteirar-se dos
estudos realizados nos Estados Uni-
cios. 5) Existe uma máquina publl-
citaria habilmente montada, não
só para angariar novos, mas tam-
bém para manter os antigos usuà-
rios do cigarro. São conexados a
uma ou outra baforada a compa-

nhia de uma jovem deslumbrante,
o sucesso que todos sonham (ou são
levados à sonhar...), aquele pas-
seio de iate, um carro último tipo,
a bravura digna de um western,
etc, etc.

Como se esse martelar de ape-
los, na TV, ainda não bastasse, a
enxurrada de novelas sempre pos-
sui galãs e heroínas a enfumaçar
o vídeo. Não é preciso ser nenhum
gênio para compreender que os fãs
sempre procuram identificar-se
com seus heróis, sendo esta mais
uma forma (velada) de promoção
de uma necessidade inteiramente
artificial.

Amaury Lopes de Paiva — Rio
(RJ).

Desrespeito

Concordo inteiramente com os
dizeres da carta do Sr Antônio
Maurício de Moura (JB, 3/11/76),
sobre a denúncia vazia, da qual
também sou vitima, restando-me
ainda o prazo de dois meses para
desocupar o apartamento onde re-
sido, em virtude de solicitação de
aumento de aluguel em valor que
não posso pagar. ___

A denúncia vazia é um erro, um'
desrespeito aos direitos adquiridos
por quem sempre manteve suas
obrigações em dia, durante bastan-
te tempo, e tem como retribuição
os resultados de uma lei que não
estudou todos os ângulos e difi-
culdades do problema.

Quanto às facilidades apregoa-
das para aquisição da casa própria
não são essa maravilha. Eu mesmo
tentei comprar um imóvel através
da Caixa Econômica Federal e o
que ganhei foi a perda do sinal
pago ao proprietário porque a ava-
liação foi inferior ao preço pedido
ie eu não podia completar), dis-
pêndlo de muito tempo para a re-
tirada de uma bateria de certidões
e outros documentos. Finalmente,
por ter sido forçado a faltar ao tra-
balho várias vezes, perdi o empre-
go e ainda ganhei uma úlcera.

Max Mareei May — Rio (RJ).

Cheques não cobrados

Ao Sr Edson Basílio Gomes res-
pondo que nunca me cobraram ta-
lões de cheques e nunca vi essa co-
branca. Ao Sr Gustavo Adolpho
Monteiro, quem não está muito bem
informado é ele, porque não me re-
feri a cheques avulsos, o que tam-
bém tenho pago, e sim a talões de
cheques.

Quanto à carta do Sr J. C. Gul-
marães, na qual ele se refere à mi-
nha de 15/10/76, devo responder
que inconfidência e conjuração são
palavras sinônimas.

O Sr Guimarães diz também
que os talões que me fornecem são
debitados em minha conta e eu não
sei. Esclareço que recebo em con-
tracheque, onde constam todos os
descontos menos aquele. O banco
me paga o total assinalado no con-
tracheque. Quem não estiver sa-
tisfeito com os bancos deve guar-
dar o dinheiro num baú, em casa.

O Sr Guimarães devia ter sido
mais cortês nos seus termos, por-
que sou oficial superior do Exerci-
to e, portanto, nenhum leigo.

Aureliano Guida Valle — Rio
(RJ).

As cartas dos leitores se-
rão publicadas só quando trou-
xerem assinatura, nome com-
pleto e legível e endereço. To-
dos esses dados serão devida-
mente verificados.
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Roberto de Alvarenga

Marrakech — No mornen-
to em que se encerra no Bra-
sil, entre pronunciamentos ofi-
ciais e o silêncio da Oposição,
a campanha para as eleições
municipais de amanhã, o Mar-
roços vive um período pré-elei-
toral em que a pluralidade de
Partidos, a liberdade de mani-
festação e de propaganda, o
possível resultado do pleito pa-
ra renovação das representa-
ções comunais não parecem
afetar as sólidas bases que sus*
tentam o reinado de Hassan II.

"Evolução, e não revolu-
Ção", costumam responder os
marroquinos quando se lhes
pergunta sobre os passos lentos
em que se desenvolve a eco-
nomia do país, ainda hoje
apoiada, quase essencialmente,
na atividade agrícola. "Somos
uma civilização de 3 mil anos.
Não temos pressa. Nossa evolü-
ção é lenta, prudente, mas pro-
gressiva", dizem.

Pacientemente, aos pou-
cos, o Marrocos dota-se das in-
dústrias e dos equipamentos
indispensáveis a um grande
país moderno: barragens, refi-
narias, indústrias metalúrgi-
cas, de conservas, estradas, ho-
téis. O planejamento, a agricul-
tura, a industrialização e o tu-
rismo são declarados atividades
prioritárias. Uma legislação es-
pecial estimula, mas controla,
a entrada de capitais estran-
geiros. Os objetivos do Plano
1973-1977, de que participa
uma limitada ajuda exterior,
foram minuciosamente calcula-
dos. As taxas previstas de ex-
pansão têm sido atingidas e ul-
trapassadas, e seriam conside-
radas satisfatórias não íosse a
galopahte explosão demográfi-
ca, que provoca o desemprego
apesar da crescente oferta de
trabalho.

Além de Chefe de Estado,
Hassan é o chefe espiritual
desta nação de 15 milhões de
habitantes, proclamada por sua
nova Constituição, submetida
a referendo em Io de março de
1972, como uma "monarquia
constitucional, democrática e
social" em que o Poder compe-
te ao povo que o exerce, seja
por meio do voto, seja através
das instituições.

O Rei representa o Poder
supremo da nação'martroqui-
na. Ele nomeia e demite os mi-
nistros, promulga as leis, pre-
side o Conselho de Ministros e
pode dissolver a Câmara de Re-
presentantes. Chefe supremo

I *«i#!r "^^^wrâT ~^" —x i I^ÉÉà \rx~""7V'
das Forças Armadas e da diplo
macia, é ele quem assina era-
tifica os tratados, embora os
que envolvam as finanças do
Estado devam ter a prévia
aprovação da Câmara, eleita
em dois terços pelo sufrágio di-
reto universal e em um terço
por um colégio eleitoral, sendo
eleitores comuns a maior parte
dos homens e mulheres marro-
quinos.

Qualquer modificação na
Constituição é submetida ao
referendo da1 nação, seja por
iniciativa direta do • rei, seja
pela maioria de dois terços da
Câmara.

O pluripartidarismo ca-
racteriza a política interna do
Marrocos, estando expressa-
mente vedada, pelo Artigo 3 da
Constituição, a existência de
um único Partido. Estes são no
momento nove, dos quais ape-
nas quatro apoiam o Governo,
enquanto os demais buscam
sensibilizar uma opinião públi-
ca que se mantém aparente-
mente fiel a seu chefe tempo-
ral e espiritual.

A pluralidade desses orga-
nismos, sua vitalidade, seus ai-
tos e baixos, os dramas e pai-
xões que possam desencadear
são compreendidos pelos marro-
quinos como uma demonstra-
ção de qüe eles constituem
uma nação viva, um povo em
marcha. "Cada dia que passa
acrescenta mais uma linha à
nossa História de 3 mil anos",
insistem.

A despeito da oposição de
seus adversários políticos, dos
atentados mesmo — pelo me-
nos cinco são conhecidos — a
que tem escapado desde queherdou as funções de seu pai
Mohammed V, a despeito da

suntuosidade de seus quatro,
palácios imperiais em contras-
te com a promiscuidade das
medinas em que vive a maior
parte da população urbana ou
a simplicidade e pobreza das
habitações rurais, o rei detém,
além do Poder, a admiração e
a veneração do povo.

Vangloriam-se os marro-
quinos de serem, no momento,
entre* seus vizinhos africanos,
a única nação em paz interna.
O único ponto atual de tensão
armada localiza-se no Sul, ex-
trafronteiras, após a ocupação
do antigo Saara Espanhol,
ocorrida no ano passado e cujo
aniversário as Forças Armadas
do Marrocos comemoraram nos
primeiros dias deste mês com
uma reprise da Marche Verte.
Para o marroquino, embora a
reação nacionalista do Saara,
este território lhe pertence e o
assunto está encerrado. Pre-
ocupa-o mais hoje plantar, co-
lher, negociar e votar nas elei-
ções que se aproximam para as
representações comunais.

A campanha política, num
país onde a população parece
discutir por prazer, desenvol-
ve-se em surpreendente tran-
quilidade e liberdade. Cândida-
tos situacionistas e oppsicionis-
tas encontram-se lado a lado
nos cartazes pregados em pa-
redes e muros, ou nas folhas
dos jornais locais.

Qual fielda balança, sua
real função, Hassan II é visto
à entrada de cada casa comer-' ciai, de cada hotel, em pintura
ou fotografia. Mas emoldurado
em silêncio, sem legenda.

Roberto Alverang»
DO BRASIL
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Uma conferência natimorta
Nova Iorque — o Embaixador

britânico voltou a Genebra para
tentar dar algum sopro de vida à
Conferência sobre o futuro da Ro-
désla, mas, para todos os propósi-
tos práticos, a Conferência morreu.
De fato pode ser que nunca na ver-
dade tenha estado viva.

Os nacionalistas negros não
queriam a Conferência, principal-
mente porque não acham que de-
vessem negociar a respeito de seu
próprio pais com lan Smith. Os
presidentes dos países africanos ne-
gros mais envolvidos na questão
também não a desejavam, mais ou
menos pela mesma razão.

Smith provavelmente gostou
que a Conferência íosse realizada,
mas seguramente queria que ela
fracassasse. Neste caso, não apenas
terá obtido ao menos a efêmera le-
gitimldade de ter participado de
uma conferência internacional, co-
mo qualquer coisa que fizer a se-
guir poderá ser explicada como re-
sultado do fracasso da Conferên-
cia.

Até os britânicos, ostensiva-
mente a potência ocidental mais
envolvida, ainda não demonstra-
ram muita disposição de assumir
um papel de supervisão numa tran-
lição real de uma minoria branca
para um Governo de maioria ne-
gra. Sem tal disposição, nenhuma
negociação sobre o assunto poderia
ter sido bem sucedida, já que
Smith é muito mal visto pelos ne-
gros.

E agora que haverá um novo
Governo em Washington, os lide-
res nacionalistas e presidentes ne-

gros da África provavelmente con-
sideram aconselhável esperar e ver
que atitude Jimmy Carter assumirá.,
Suas opiniões sobre a África do Sul,
assim como sobre vários outros as-
suntos, ainda são um ponto de in-
terrogação.

No mínimo, entretanto, os li-
deres negros africanos podem espe-
rar que o Governo de Carter se
afaste da participação agressiva

, que Kisslnger tinha assumido ultl-
mamente na crise sul:africana. Em
cooperação com o Primeiro-Mlnis-
tro Vorster, da África jdo Sul, o Se-
cretário tem claramente forçado os
acontecimentos na região. Carter
com certeza estará mais disposto a
deixar os acontecimentos seguirem
seu curso. '

Isto é provavelmente o que
Vorster menos deseja. Na opinião
de um grande número de especia-
listas americanos em assuntos afrl-
canos, a política Kissinger-Vorster
— da qual a Conferência de Gene-
bra e umà transição gradual para
um Governo negro na Rodésia de-
veriam ter sido etapas iniciais — foi
concebida para manter essencial-
mente intacto o regime branco na
África do. Sul. De fato, o Governo
de maioria na Rodésia e a semi-
Independência da África do Sul, do
Transkel e da Namíbia deveriam
ter sido negociadas em troca.de'uma África do Sul na qual 20% da
população, que são brancos, con-
tinuassem controlando 80% da ter-
ra, inclusive a maioria dos recursos
naturais do pais.

Por que deveria Henry Kissin-
ger ou qualquer Governo america-

Tom Wicker
t > The New York Timei

no desejar manter um regime bran-
co na África do Sul? Existem pelo
menos três boas razões, das quais
a mais óbvia é que o ouro sul-afri-
cano, assim como o urânio e outros
recursos, são de imenso valor, e as
relações comerciais entre os dois
países são de muita importância.
Um regime negro, particularmen-
te se íosse radical ou marxista, po-
deria, na opinião de Washington,
prejudicar essas relações e fechar o
acesso a esses recursos. '

Kisslnger, além disso, tal como
a maioria dos Secretários de Esta-
do do pós-guerra, tem mostrado.
uma extraordinária sensibilidade
sobre supostos perigos de "instabi-
lidade" em qualquer parte do mun-
do. Desde sua derrota em Angola,
Kisslnger tem focalizado seu medo
de instabilidade no Sul da África.
¦• Mas estas .considerações dei-
xam de fora as legitimas aspira-
ções dos povos negros envolvidos,
a. má reputação a repercutir em
toda parte, particularmente no
Terceiro Mundo, por uma associa-
ção muito íntima com um regime
racista, e a possibilidade de que
tal associação forçasse os lideres
africanos negros a se voltai para
os soviéticos em busca de ajuda.

Quando assumir, Carter deve-
rá pelo menos colocar estes fato-
res dentro de uma equação. Se o
fizer, poderá chegar à conclusão de
que os interesses americanos se-
riam ,mais bem servidos através da
ajuda às nações em desenvolvi-
mento do que pelo apoio a regimes
repressivos.

Da propaganda gratuita
à Lei Falcão

Não há quem ignore que a
propaganda gratuita, no rádio e
na televisão, foi criada como uma
espécie de antídoto contra a in-
fluência do poder econômico, nas
eleições para a escolha dos repre-
sentantes dp povo. Quem observas-
se as possibilidades de um candi-
dato pobre, em face dos que viés-
sem amparados pelo poder eco-
nômico, teria a impressão de uma
luta tão desigual que se conven-
ceria da necessidade de fazer ai-
guma coisa, para corrigir um pro-
cesso eleitoral, que atentava con-
tra os objetivos igualitários de
qualquer democracia. Com dihhel-
ro ter-se-iam rádio e televisão, en-
quanto os outros competidores iam
depender da pequena audiência
dos comícios, que também exigem
recursos financeiros, para a sua
divulgação e para levantar palan-
quês e dispor de microfones.

Tornava-se ainda mais evi-
dente essa situação, quando se
tratasse de Partidos políticos, o
que era o bastante para orienta-
los na adoção de. programas, que
pudessem atrair dotações de em-
presas poderosas, para alimenta-
ção da caixa de propaganda, o
que redundava numa espécie de
aliança entre o poder econômico e
os Partidos políticos. A riqueza dos
candidatos era importante, mas
ainda mais importante era reunir
servidores prestimosos do podereconômico, que soubessem deixar
de lado os interesses do povo, pa-ra o serviço das pessoas, ou das
entidades, que financiavam as
eleições. Dai a mentira essencial
da democracia, que era a de orga-
nizar um sistema, para o prevalé-
cimento final do poder econômico,
através de mandatos obedientes, o
que desnaturava de tal modo o re-
gime que o transformava numa
timocracia, ou Governo dos ricos.

A propaganda gratuita com-
batia de frente essa presença ou
essa influência do poder econômi-
co, quando facilitava o acesso do
rádio e do video da televisão a to-

Barbosa Lima Sobrinho

dos os candidatos, para a defesa
de suas idéias e do programa doPartido a que se filiassem. O fato
de haver um horário determinado
para a propaganda partidária,acabava criando a obrigação deouvir os oradores e de considerar
as razões que apresentavam, tanto
mais quando, mudando de estação,o eleitor teria que ouvir os orado-
res de que procurava libertar-se.
Era uma obrigação, mas uma obrl-
gação destinada a esclarecer-se,
para poder dar um voto bonscien-
te ou, pelo menos, informado. Des-
se modo, a propaganda gratuitatornava-se instrumento de cultu-ra política, que ficava ao alcance
do eleitor, para acompanhar, atra-vés de um debate contraditório, os
argumentos produzidos pelos Par-tidos que disputavam a vitória.

Silehoiando os candidatos, aLei Falcão priva o eleitor desse de-bate indispensável. E de certa for-
ma favorece o poder econômico,
que pode encontrar outros meios
de ação e de influência, para poderagir. O mais importante, porém, ô
que limita a ação dos candidatos,
mas deixando margem ampla pa-ra a difusão da presença do Es-
tado, em face dos problemas poli-ticos do momento, concorrendo
para a criação de outro monopó-
lio, o da propaganda, em benefi-
cio do Estado, sobretudo quando o
Estado se identifica com um dosdois Partidos políticos permitidos.É uma nova desigualdade, não
tanto em beneficio do poder eco-
nômico, mas a favor do Estado e
do Partido com que ele se con-
funde.

- É evidente que a ação do Es-
tado interessa a todo o povo, o queleva os jornais e as estações de rá-
dio, ou de televisão, a abrir espa-
ço, gratuitamente, para as inicia-
tivas oficiais ou até mesmo paraas viagens dos governantes. Um
discurso de Chefe de Estado
dificilmente >deixará de ser di-
vulgado, mesmo sem a aprovação
de Quintiliano. Há repórteres de-
signados para acompanhar as via-
gens dos governantes, registrando
suas palavras, as visitas que faz e
até as caricias nas crianças, que

são figuras obrigatórias nas recep-
ções festivas. E se ò Estado seconfunde com um Partido póliti-co, ou com èle se identifica, a pu-blicidade do Governo se transfor-
ma em propaganda partidária,com uma influência que farialembrar a presença do poder eco-
nômico.

Essa publicidade é tão impor-
tante, que no segundo mandato
presidencial de Nixon,'nos Estados
Unidos, uma das razões de sua vi-tória espetacular foi a torrente denoticiário, que registrava suas
numerosas viagens a países es-trangeiros, sobretudo à China deMao-Tsé-tung, amplamente do-cumentada, tanto nos jornais erevistas como na televisão e nas

, estações de rádio. De tal modo seespalhou o noticiário, que dispen-
sou Nixon de- custosa excursão
eleitoral pelos Estados da Repú-blica americana.

Com o regime instituído na LeiFalcão, será o caso de dizer, comoo Senador Paulo Brossard, que sesubstituiu o debate político pelacriação de um museu de cera, coma imagem de candidatos muito
bem comportados, sorridentes ecalados. A comparação, porém,não alcança o outro aspecto deuma realidade, em que a propa-ganda política se torna monopólio
de um Partido, através do noticia--
rio d/is realizações governamentaise de viagens que passam a ser quo-tidianas, nas proximidades do
pleito eleitoral. ' A propaganda
propriamente partidária se torna<ião desinteressante que me não I
admiraria de que a Lei Falcão fosse
apenas o prólogo de sua extinção,
para alivio das audiências do rá-
dio e da televisão. Só o que ainda
não consegui descobrir é como es-
sa Inovação, com que se anula a
medida progressista da propagan-da gratuita, tão aplaudida e tão
salutar para os que vêem no de-
bate um instrumento de cultura
política, poderá vir a ajustar-se
com o programa de um pais, quefaz questão de dizer, e de procla-mar insistentemente, que é um
pais que vai prà frente.
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Alemães fazem protesto nuclear
Hamburgo — Na maior

manifestação d e protesto
contra a construção de uma
central nuclear a 50 km de
Hamburgo pelo menos 15
(Pessoas ficaram feridas. Po-
liciais dispersaram os 15 mil
manifestantes.com jatos de
água, bombas de gás- lacri-
mogêneo"e jorros de fuma-
ça.

O protesto começou com
um oficio religioso ecumêni-
co no qual quatro pastores
evangélicos condenaram a"insensata violência" contra
a natureza e o ser humano,
afirmando que os cassetetes
e os jatos de água não ser-
vem para justificar "os er-
ros de planejamento e as
decisões equivocadas".

Cerca de 15 mil pessoas,
com cartazes, marcharam
até a porta principal da
área cercada com arame
farpado, muros de cimento
e valas com água, nas mar-
gens do'Rio Elbà, onde será

Esquerda vai se abster
no referendo espanhol

construída
Brokdorf.

a central < d e

Existe um momento na vida em que um
nada é o bastante para modificar o

destino — um olhar, uma palavra, uma
paisagem, e o homem tranqüilo passa
de repente a não apreciar mais a sua
tranqüilidade, aquele que vai matar

desiste da vingança, aquela que estava
resolvida a abandonar o amante

casa-se com èle.
Françoise Sagan, com a sua perspicácia de grande

romancista, conseguiu colher esse momento de doçura
amarga em OLHOS DE SEDA, o seu novo livro que a

Record acaba de lançar. Repetindo o sucesso de j
UM PERFIL PERDIDO, OLHOS DE SEDA

mostra que Sagan atingiu a sua maturidade de escritora
com o mesmo vigor dos tempos em que era considerada

a enfant terrible da literatura francesa.

Françoise Sagan
Autora de UM PERFIL PERDIDO

OLHOS DE SEDA
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EM TODAS AS LIVRARIAS DO BftÁSIL
UM LÀMÇÀMENTO RÊCORD
Pelo Reembolso Postal: Caixa Postal 884, ZG-P-Rio de Janeiro

Madri e Barcelona — A oposicionista
Coordenação Democrática espanhola
decidiu ontem promover "por. todos os
meios a seu alcance" a abstenção noipró-
ximo plebiscito que será realizado com
o objetivo de aprovar a reforma consti-
tucional proposta pelo Premier Adolfo
Suárez.

O Governo de Madri ressaltou ontem
que o relativo fracasso da greve geral de
sexta-feira, convocada pelos sindicatos
clandestinos, demonstrou "o bom senso
do trabalhador espanhol" e autorizou,
por outro lado, a concentração plane-
jada pelos franquistas para homenagear,
no dia 20, o primeiro aniversário da mor-
te de Francisco Franco.

Fase de provocações
A Coordenação Democrática justifi-cou sua posição abstehcionista com a"unilateralidade do Governo, que não

negociou previamente com a Oposição
os termos da reforma". Em verdade,
houve iniciativas de parte à parte visan-
do a um maior diálogo entre o Governo
e os representantes da Oposição, mas
sem sucesso.

Após uma fase de relutância, os por-ta-vozes da Esquerda Democrática, que
preferiam conhecer antes os termos em
que será proposto o plebiscito, aprova-
ram a resolução de lutar pela abstenção,
apoiada desde o inicio pelos socialistas do

PSOE e do PSP, os comunistas e os sin-
dicatos clandestinos.

A questão mais delicada ã sèr in-
cluida no plebiscito, acredita-se, será a
substituição das Cortes por um Parla-
mento bicameral, ao estilo europeu,
eleito pelo voto universal e direto. Há,
no entanto, a possibilidade de quê o
projeto seja alterado pelas próprias Cor-
tes, onde será votado finalmente na ter-
ça-feira, dia 16:

Quanto às conseqüências da greve* geral, embora o Governo tenha contro-
lado manifestações de rua, que foram
poucas e quase sempre organizadas porestudantes, há um saldo de 247 presos,
para quem o Ministério do Interior su-
g<:riu a pronta libertação, desde que pa-
gutm as multas maxmias por pertur-baitm a ordem pública." "Ultrapassado o pr.méiro desafio quea greve representava para o Governo, as
atenções se voltam agora para a votação
das reformas pelas Cortes e a concen-
tração franquista do dia 20, em que serálido o testamento político do caudiilo."Seria ingênuo não admitir què a; nação aguarda um '.período de provoca-ções políticas", comentou ontem o jornalliberal El Pais, mas pondera-se em Ma-dri-que, se a reforma for vitoriosa nasCortes- a manifestação franquista seráforçada a se limitar ao aspecto religiosono qual têm insistido para encobrir seuverdadeiro objetivo: promover' uma de-monstração poderosa de repúdio ao Ga-binete Suárez e suas reformas.

Eleição parcial
de hoje é teste
para

Italiano defende em Lisboa
¦ * 

¦¦ ¦ ' '.¦'¦¦ 
*

comsocialismo liberdades.
Lisboa — Diante de um plenário quehá quatro dias. insiste na fidelidade do

Partido Comunista Português à Moscou
o delegado italiano do PCI, Giancarlo
Pajetta, afirmou ontem que é necessário
manter um estilo de marxismo europeu
ocidental e independente."Não aceitaremos modelos impostos
pelo exterior", continuou Pajetta ao de-
tender a necessidade de se respeitarem
as "estruturas políticas individuais e es-
pecíficas, em contextos e precedentes
históricos de cada pais". Destacou ain-
da que os comunistas italianos optaram
pela via socialista contrária a soluções

.autoritárias que lhes foram impostas no
passado.

O depoimento do lider comunista
italiano não impressionou muito à maio-
ria portuguesa dos 6 mil comunistas
reunidos no complexo da Feira Indus-
trial de Lisboa para o 8' Congresso do
PCP. Ele não foi o único a ser intefrbm-
pido por defender uma linha de ação in-
dependente. Breves referências de outros
oradores de delegações estrangeiras a"enérgica liderança de Moscou" sobre
os Partidos comunistas de outros países

foram recebidas .pelo plenário com gritosde "Rússia", "Rússia".
. —'. Permaneceremos infalivelmente

fiéis ao internacionalismo proletário :• -v
declarou o membro do Comitê Central
português, Carlos Brito, reafirmando òn-tema promessa de Álvaro Cunhai de"lú-1
tar contra as tendências anti-soviéticas'\

Pór sua vez, no Segundo Congresso
das .Juventudes Socialistas Portuguesas,
que se realiza também em Lisboa desde
sexta-feira, foram formuladas severas
criticas à política do Primeiro-Ministrò

. socialista Mário Soares.
Ao. comentar a posição do atual

Premier português, editorial do The
New York Times sublinhava sábado queas divergências internas do Partido So-
cialista Português deixam pouco poderde manobra a Soares, já pressionado porsua opção de um Governo minoritário.

Considera, no entanto, o jornal no-
va-lorquino que a recente: mudança:de.
nome do Partido Popular Democrático
(PPD),.de Sá Carneiro,' para Partido Só-
ciai Democrata (PSD) poderá facilitar'
uma'coalizão com Soares. ':'¦ í »'./.'

Paris — Na França, hoje,
também haverá, ele iç ão.
Pouca coisa é verdade.
Serão apenas sete pleitoslegislativos setoriais. No do-
mingo, seis. antigos Minis-- tros do primeiro Governo
de Giscard d'Éstaing, entre
os quais o próprio ex-Pre-
mier, vão se reapresentar'
diante de seus eleitores: ti- .
nham perdido suas cadeiras

, de deputados ao aceitarem
fazer parte do Governo
Chirac.

Agora, fora do Gabinete,
querem retornar à Assem-
bléia .Nacional. O procedi-mento para isso'é o habi-
tual. A esses seis lugares se
acrescenta mais um: a vaga
aberta com a morte àciden-r

, tal de um deputado, no últi-
mo verão francês. Para está
cadeira, trata-sé, contudo,
de um segundo turno. O
primeiro realizou-se no do-
mingo anterior, dia 7. Os
sete' pleitos, um dos quaisem Paris" (no Quariiev La-
tin), e Os-demais ha Provin-

. cia, apresentam-se sob o
mesmo angulo, pois èm to-' dos eles a cadeira vaga per-téneia à atual Maioria. Em
conseqüência, toda cadeira
não reconquistada será• uma perda inequívoca para 

'
os giscardianos.,

TESTE POLÍTICO

Como. sempre acontece
em tais casos, o.mundo porlitico ¦ vibra com o aconteci-
mento e nele concentra to-
dos seus esforços há várias
semanas. O Primeiro-Mi-
nistro Raymond. Barre ten-
tou acalmar os a n i m o s ,'afirmando 'que os resulta-
dos dessas-eleições, sejam
eles quais forem,, não serão'importantes., 

Quis tirar ,otom dramático do' clima,
Mas na mudou. Para todos
os franceses, essas eleições
parciais têm o' sentido de
um teste nacional. A qua-tro meses.das eleições mu-
niçipais — essas gerais e
marcadas para 14.e 21 de
março de 1977 — todos se

i,.mostr.a.m impacientes e
curiosos em saber: como vai
se comportar o .eleitorado. .

. ...E' verdade que levando
em conta as- sondagens de
opinião, a esquerda deverá

ArleUe Chabrol
Correspondente

vencera pois o Índice de po-
puiaridade das personalida-des dá Maioria não pára de
baixar, ao passo que o das
personalidades da Oposição
permanece em bom nível.
A última pesquisa do IFOP
(Instituto Francês de Opi-
nião. Pública) revelou que
hoje na França há mais
descontentes dó que satis-
feitos (45% contra 43% e
2%: sem opinar) a respeito
da política de Giscard d'Es-
taing. Muitos elementos no-
vos vieram, no curso deste
ano, ofuscar a imagem do
Presidente, sendo que o úl-
timo em data, mas não o
menor, foi o Plano Barre.
E' o que a pesquisa registra,
ao nivel das intenções de
voto: 54% para a Oposição
e 46% para a Maioria, se-
gundo as últimas opiniões
aferidas.

¦ i

AINDA É CEDO
No;entanto, são poucas as

probabilidades, de a esquer-
da conquistar a maioria das
cadeiras nestas eleições
parciais. Os antigos minis-
tros são por definição per-
sonalidades políticas de
prestígio. Têm, portanto,
boas possibilidades de re-
cuperar seus antigos luga-
res de deputado. Mas isso
não impede que a batalha
seja dura para todos, inclu-
sive para Jacques Chirac, a
vedatte incontestável dessas
eleições. Em toda a parte, a
esquerda realiza esforços
consideráveis para animar
a campanha, dando-lhe
uma amplitude nacional.

Os lideres dos três Parti-
dos signatários do Progra-
ma Comum (Socialista. Co-
munista é Esquerda Radi-
cal), com o líder socialista
Françols Mitterrand à fren-
te, não têm vacilado em cir-
cular pelas cidades e ai-
delas onde se votará. Para
a esquerda, o argumento é
simples: "A situação econô-
mica da França é má e não
é a Oposição a responsável

.por isso mas sim os que
estão no Poder há 18 anos.

, Assim sendo, cabe aos elei-
tores mudar essa sitração.
Em resposta, a Maioria agi-
ta o espantalho do coletivis-
mo, ainda de bom efeito
eleitoral no interior do pais.

MüílOl'
! !

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.

PRIVILEGIADO NA LOCALIZAÇÃO,
PRIVILEGIADO NA PAISAGEM.
Vá até lá e confirme. Além de privilegiado na -'0*
localização.e privilegiado na paisagem, o
Edifício ''Portai da Barra"'oferece também o W
melhor acabamento. Piscina. Play-ground. Salão dô/
¦Festas. Banheiros com azulejos decorados até o $ijl;¦ teto. Copa e cozinha, área de serviço e banheiro !í |jí
de empregada azulejados em cor até o teto.' Garagem azulejada. Hall de entrada em mármore 

'%&.

e lambris. Esquadrias de alumínio. Vidros fumée. 'm\
Ferragens La Fonte.
Elevadores social e de serviço. Previsão para ar
condicionado, telefone interno e antena coletiva.

A escolher: varanda
de frente para o azul
do mar, ou varanda
de frente para o
verde da

mmm SeStâí
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Brej
Indulto
nazista gera
protestos

Roma — A comunidade
Judaica, os Partidos de es-
querda e os remanescentes
dos Partigiani condenaram

. a decisão da Justiça italia-
na, que resolveu libertar o
ex-oficial nazista Herbert
Kappler, General responsa-
vel pelo massacre de 335 ei-
vis italianos em março de
1944. Um tribunal militar
confirmou o indulto, ontem. •

O rabino Elio Toaff, chefe
de associações judaico-ita-
lianas, declarou que "so-
mente os descendentes dos
335 mortos poderia tomar
tal decisão". Por sua vez, o
jornal esquerdista Paese Se-
ra classificou de "blasfê-
mia" a decisão judicial.

MARCHA SILENCIOSA

¦ Também foi convocada
para hoje uma "marcha si-
lenciosa" às Fossas, Ardeati-
nas, local do massacre. A
indignação cresceu com os '
rumores de que o Governo
alemão havia pressionado o
itaiano para que, -soltasse
Kappler, em troca da con-
cessão dé novos créditos.-.
Comentando o boato, o jor-
nal romano La Rcpubblica
escreveu ontem.que "isso é '
intolerável". ' 

.
Aos 69 anos, corroído pelo 

'
câncer intestinal, o ejc-Ge-
neral espera passar os últí-
mos anos de vida em sua ei-
dade natal, Stutgart, na '
Repíiblica Federai da! Ale-
manha. ¦ .

Em Versalhes, França,
um leilão dos objetos pes-
soais . do falecido General ¦
Philippe Pétain, Chefe do
Governo ço.aborácionista
de Vicky, está provocando
inúmeros protestos por par- .
be de veteranos da Resis-
tenda Francesa. Entre os '

pertences estão.diversas in-
signias-militares e o par de
botas que Pétain usou na
guerra marroquina! jj

Será leiloado,,brevemente
na Hoianda.o automóvel de
luxo — um Maybach de seis
cilindros e oitu velocidades .,
— que Adolf Hitíer deu à .
sua amante Éva Braun. Q ;'
carro pertence, > desde' 1972,
a um- habitante de' Muni- "

que, que o comprou por 35 •.
mil marcos. (Cr$ 17Ò mil) e
gastou 70 mil em reparos.

Moscou e Belgrado — Entre rumores
.dé que aproveitará sua estada em Bel-
grado para encontrar-se com o Presi-
dente Anwar Sadat e melhorar as rela-
ções entre Cairo e Moscou, o dirigente
soviético Léonid Brejnev prepara-se pa-
ra viajar amanhã para a Iugoslávia, pais
que não visita desde 1971.

Fontes diplomáticas de Belgrado,
tanto egípcias como iugoslavas, disse-
ram ignorar o encontro Sadat-Brejnev,
que foi anunciado oficialmente no Cai-
ro. Segundo estas informações, o encon-
tro fora preparado na semana passada,
pelos Ministros do Exterior dos dois pai-
ses que se reuniram em Sofia, e pelo do
Egito,'Ismail Faiiml, quando esteve em
Belgrado;

••":. Intercâmbio
ü A visita de Brejnev à Iugoslávia per-

mltirá à União Soviética aumentar o in-
tercambio comercial entre os dois países,
atualmente na .casa de pouco mais de 2
milhões de dólares. As relações entre
Belgrado e Moscou, que estiveram frias
nos últimos anos, foram reativadas de
um ano para cá, quando a Imprensa so-
viética voltou a elogiar o Governo do
Marechal Josef Broz -Tito.

Brejnev provavelmente terá longas
conversações com Tito, hoje com • 83
anos, que visitou a União Soviética pela
última vez em 1973. A superação das. di-
vergêricias entre os dois países parece
ter sido confirmada no Congresso .dos
Partidos Comunistas europeus em Berlim •
Oriental, em meados do ano, quando a
União Soviética' cedeu em face das rei-

vlndicações iugoslavas de não interven-
ção. • .¦.'¦ ...

Depois, o dirigente soviético visitará
a Romênia (dia 22), outro pais que tem
mostrado rebeldia na comunidade dePartidos comunistas, e comparecerá à
reunião de cúpula do Pacto de Varsóvia,
em Bucarest, a partir do dia 25.

Outros encontros
Os círculos próximos ao Presidente

egípcio ainda não confirmaram sua ida
à Iugoslávia, Ontem Sadat recebeu em
sua casa de campo 12 senadores norte-
americanos, aos quais afirmou que "é
uma obrigação de Washington" forne-
cer armas ao Egito, em vista de seu com-
portamento em relação aos Estados Uni-
dos.

"Queremos pedir-lhes que comuni-
quem ,ao Presidente Carter" — disse
também — "meus desejos de uma solu-

ção global do problema árabe-israelense
em 1977. Já é tempo, e estamos prontos
para isso, esperando que Israel também
esteja". Os senadores, por sua vez, asse-
guraram a Sadat que a substituição de
Ford por Carter não se traduzirá em ne-
nhuma mudança. radical • na política
norte-americana em relação ao OrienteMédio.

Também está em visita ao Egito o
Primeiro-Ministro francês Raymond
Barre, que. ontem se encontrou com seu
colega egípcio Monduh Salem. Da dele-
gação francesa.faz parte o encarregado
governamental para exportação de ar-
mas, Jeah Laurens.' t\ x

Belgrado

Fórmula egípcia agrada a Israel
Telaviv — O Governo de Israel re-

cebeu com agrado a proposta para!as-
sinatura de um tratado de paz com o
Egito, feita verbalmente pelo Presidên-
te Anwar Sadat e transmitida ao Mi-
nistro de Exterior Yigal Allon pelo
Deputado norte-americano Walter Fio-
wers, que visita Jerusalém depois de ter
estado no Cairo.

Segundo Flowers, Sadat declarou
que aceita comparecer à conferência de
Genebra sem condições prévias com re-
laçao à devolução de territórios ocupa-
dos por Israel, e com a agenda abena:"bè existe um significado oculto ni^so,
nap poaso decifra-lo", disse PUowers, que\
e .nianbio da Comissão de Jusi,:ça- da
CaniaVa dos Representantes. . -. .

Interpretação

,Ó deputado, que visita o.Oriente
Mediò com outros membros da Comissão;
observou que "Sadat parece disposto a
um tratado de paz, embora não a um
tratado.para o fim do'estado de beli>
gèrancia". Acrescentou que "esta foi a
impressão .que tivemos, durante a reu-

;nlão com ele e depois.de analisarmos a-
transcrição feita de suas palavras".11 Por sua vez, Allon falou pêlo rádio,
reiterando "a- nossos amigos norte-ame-¦rlcanos" que Israel está pronto a rtego-

ciar com o Egito ou qualquer nação ára-
be vizinha, sem condições prévias. Em
entrevista anterior, ele comentara que
o ano de 1977 poderá vir a assinalar a
reativação dos esforços diplomáticos pa-
ra solucionar o conflito do Oriente Mé-
dio. ...

. Ontem, após o atrito entre Allon e
ó Embaixador americano Malcoln Toon,
os Estados Unidos procuraram assegurar
ao Governo de Jerusalém que seu vo-
to nas Nações Unidas, considerando a
ocupação de territórios árabes por Is-
rael como "um obstáculo à paz", não
constitui mudança em.sua política.

Em Washington, o porta-voz do De-
partamento de Estado afirmou que os
Estados Unidos votaram "a: favor da de-
claração, que não tem a força de uma
resolução", porque estava redigida em
linguagem • que Washington considerou"equilibrada"; Ele frLsou-.que os Estados
Unidos fizeram questão que ao pedido de
devolução dos territórios ocupados fosse
acrescentado'a.ressalva: "mas dentro do
âmbito'das negociações de paz"; 

'¦¦¦..
' Fontes israelenses em Washington

cpncordarám que o voto não represen-
ta unia alteração' básica na política dos
Estados Unidos para com Jerusalém,' más observaram, que ele teve o efeito de"criar um olima de veneno favorável a
outras ações dos inimigos de Israel".

Força de paz
detém avanço

Beirute — As forças de
paz árabes, em que predo-
minam as tropas sírias, in--
ter romperam ontem o
avanço em direção a Beiru-
te e aparentemente desisti-
ram de formar de imediato
uma zona neu„ra entre os
combatentes, devido à pre-
sença de 4 mil .soldados ira-
quianos que apoiam os pro-
gressistas libaneses.

A informação foi dada
pelo jornal esquerdista Al
Sajir, enquanto o Ministro
do Exterior sírio, Abdel Ha-
lim Khaddan, dispunha-se
a providenciar o retorno
dos iraquianos a seu país
por mar ou ar, caso eles se
recusem a atravessar por
terra território sírio.

A Liga Árabe declarou
apenas que o atraso da en-
trada em ação das forças
de paz devia-se a "razões
administrativas, técnicas e
militares." Síria e Iraque
são governados por facções
rivais do Partido Baath, e
são ferrenhos inimigos.

O Presidente Elias Sarkis,
segundo a imprensa, afir-
mou que deseja fazer ao Li-
bano "três dádivas", até 22
de novembro, quando se co-
memora a independência
nacional, obtida da França
em 1943. São elas: completa
segurança em todo o terri-
tório, restabelecimento do
fornecimento normal d e
eletricidade e reabertura do
aeroporto de Beirute.

Contudo, combates e
ações de franco-atiradores
ainda constituem um obstá-
culo para os desejos de Sar-
kis. Sexta-feira, os choques
voltaram a ser violentos,
fazendo 43 mortos e 108 fe-
ridos, a maioria em estado
grave. Ontem a calmaria
voltou à Capital libanesa,
mas o comando das forças
de paz, que aguarda a che-
gada de novos soldados si-
rios, sauditas e de outros
países, crê que serão neces-
sários vários dias para com
pletar a operação em Beiru-
te. A luta, enquanto isso,
ainda se-manifesta no Nor-
te do país (a muçulmana
Tripoli contra a cristã
Zghorta) e no Sul, nas pro-
ximidades do porto de Si-
don.

GOVERNADOR APOIA INDÚSTRIA
DE BRINQUEDOS EM VASSOURAS

HUm ;mt // ¦ %

Assis Paim d* Brastel ao Gsvarnador Faria lima: indústria limpa em Vassourai

Entusiasmado' com a iniciativa do Dr. Narciso Silva Dias
de trazer para Vassouras uma fábrica de brinquedos do
Grupo Brastel, o Governador Faria Uma destaca a im-
portância social do empreendimento, por suas caracterís-
ticas de indústria não poluente que vem criar novas opor-
tunidades de trabalho e trazer desenvolvimento econô-
mico ao município.

Em visita a Vassouras para inau-
gurar importantes obras que o go-
verno ali está realizando, o gever-
nador faria Lima teve oportunidade
de contatar com empresários e ho-
mens públicos voltados para a^so-
lução dos problemas mais urgentes
do município. -.-.---

Neste sentido, o governador de-
monstrou grande entusiasmo pela
instalação da indústria de brinque-
dos Lanço do grupo Brastel em
Vassouras, iniciativa do Dr. Narciso
Silva Dias.

Falando ao Sr. Assis Paim Cunha
diretor do. grupo Brastel, o gover-

nador destacou a importância desta
empreendimento para Vassourai/
por suas características da indús-
tria arlezanal, silenciosa, limpa,
não poluente e. que abre oportu-
nida'de de novos empregos direto'»'
e indiretos à população, tanto na
sua sede fabril como em grand»
número de domicílios da região;

Além das obras com que q
Estado vem procurando melhorar
a qualidade de vida do povo do
Vassouras, nas áreas de saúde, M«
giene e abastecimento de água, o
governador ressaltou a necessidade
de incrementar a vida econômico'
deste município, carente sobretudo
de oferta de trabalho paro MUI
cidadãos. ¦' ,!>.sRnwr>

".«-iiMi^

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

CLEMIR RAMOS
CARIOCA, 26 ANOS, ADVOGADO,
PROFESSOR DE LÍNGUAS,
CANDIDATO A VEREADOR PELO - l

DBn 2.138
pode seu voto de confiança em 15 de novembro.
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UM GRANDE SALA, DOIS QUARTOSp
MUITO ESPAÇO LÁ FORA, MUITO V
ESPAÇO NO INTERIOR.
Todas as peças de frente. Varanda aberta'para
o mar ou para a floresta. ; » i >i \: >:
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 m*

BOM PREÇO PARA UM GRANDE
LANÇAMENTO. PREÇO € CONDIÇÕES
EXCEPCIONAIS. VERIFIQUE.
Preço total «partir de,.  Cr$ 697.000,00
Entrada ...„ ....Cr$ 35.861,00
3 parcelas fixas durante a
construção de.. „Cr$ 11.954,00
Prestações fixas durante a
obra cr$ * 

3.801,00
Prestação prevista após as
chaves Cr$ 5.088,92

Incorporação e Construção com a gerafttia de
M. HÀZAN ^ NVDELMAN LTA.

RUA AIRES SALDANHA, 92 - SOBRELOJAS TEL.: 399-4182

^^ Obra financiada pela

ÍZ CREFISUL
^^ RIO S.A.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
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Corretores diariamente até as 22:00 hs.
Ass. ADEMI

VARANDA
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Países negros intervém para
evitar fracasso em Genebra

Genebra — Os países vizinhos
da Rodésia, que até agora se man-
tiveram à margem da Conferência
de Genebra, decidiram intervir pa-
ra evitar o fracasso das negociações
e conseguiram um adiamento para
amanhã da reunião plenária pre-
vista para ontem, a fim de que as
delegações reconsiderem suas posi-
ções sobre a data da independência
rodesiana.

Enquanto o Governo de Salis-
bury defende um prazo de dois anos
para a independência, os naciona-
listas exigem no máximo um ano.
O Embaixador britânico Ivor Ri-
chard propôs fixar era 15 meses a

.transferência do Poder à maioria
negra e as nações da "linha de
frente" estimam que o plano da
Grã-Bretanha e a exigência negra

Videla, entre PinòCnM e o Uai. Brady (E), assistiu a comemoração
da batalha de 1818, contra a Espanha, pela independência chilena

Pinochet e Videla
rejeitam violência

Santiago — O Presidente
do Chile, General Augusto
Pinochet, e o Presidente da
Argentina, Tenente-General
Jorge Rafael Videla, "consi-
deram que o bem-estar de
seus povos só pode ser atin-
gtdo em uma sociedade que
rejeite todo tipo de violên-
clã"."Por esse motivo" — acres-
centa a declaração conjun-
ta ontem assinada, em San-
tiago, no penúltimo dia da
visita ao Chile do Chefe do
Govewo da Argentina —
"condenam o terrorismo e
a subversão internacional"
e, em conseqüência, "exor-
tam os organismos interna,
cionais competentes a ado-
tar medidas urgentes para
prevenir e punir o terroris-
mo".

CINCO CONVÊNIOS
E 10 ACORDOS

No plano latino-ameri-
cano, manifestaram o .dese- .
Jo d» que os países desta
parte do continente "ado-
tem as medidas necessárias
para criar um clima de con-
fiança e estreitem sua cola-
boração de maneira ativa,
para consolidar um ritmo
sustentado de progresso que
assegure a seus povos uma
justa participação na vida
econômica e cultural, facili-
tando-lhes sua plena reali-
zação espiritual".

Os Chanceleres, Vice-Al.
mirante Patrício Carvajal,
do Chile, e Contra-Almi-
irante "César Guzzetti, da
Argentina, assinaram on-
tem cinco convênios e 10
acordos referentes a
questões bilaterais. Um des-
ses documentos, certamente
um dos mais importantes,
diz respeito à "cooperação
econômica", que, segundo
sua declaração conjunta,"há de produzir uma dina-
mica expansão das econo-
mias dos dois países".

O convênio sobre produ-
tos agrícolas prevê a venda
de um mínimo de 500 mil./

toneladas de'trigo argeriti-
no ao Chile, no período
1977-79. Por sua vez o Chile
deveria vender à Argentina
minério de ferro, na base
de 500 mil toneladas anual-
mente, durante o triênio
1977-79, e 200 mil toneladas
de carvão ao longo do mes-
mo período. Outro convênio
se refere à "cooperação no
campo do uso pacífico da
energia nuclear". No quadro
dos acordos sobre "inte-
gração física", menciona-se
a construção do novo túnel
internacional do Cristo Re-
dentor, na região central da
fronteira chileno-argentina,
e o estabelecimento de
transito misto no túnel Ca--racoles-Las Ouevas, assim
como o melhoramento dos
serviços no estreito de Ma-
galhães.

A declaração conjunta dos
Presidentes assinala que os
dois Governos "concordam
em manter um diálogo flui-
do que permita gerar um
efetivo intercâmbio de ex-
periências e coordenar as
posições comuns nos temas
que sejam de interesse re-
ciproco". Na parte política,
o documento ressalta a ade-
são "aos princípios de não
intervenção,.à autodetermi-
nação dos povos, igualdade
jurídica dos Estados, inte-
gridade de teritório e solu-
ção pacífica das controvér-
sias internacionais, princí-
pios fundamentais aos quais
variavelmente ambas as
nações ajustam sua condu-
ta na comunidade interna-
cional".

Pontes argentinas adian-
taram que o Presidente Vi-
dela pretende visitar o Pa-
raguai entre dezembro e ja-
neiro próximos e que, em
data posterior, o General
Alfredo Stroessner, Presi-
dente do Paraguai, irá a
Buenos Aires em retri-
buição.

Após a assinatura da de-
claração conjunta, o Gene-

ral Pinochet e o Tenente-
General Videla ipronuncía-
ram algumas palavras, nas
quais apresentaram sua
justificativa para os regi-
mes militares que presidem.
Para Pinochet, o encontro
pessoal com seu colega ar-
gentino se realiza "no ins-
tante em que a História fez
coexistir na maioria dos
países do. Sul do nosso Con-
tinente a vigência de dlver-
sos regimes militares d e
claro e sólido signo institu-
cional". Não se trata —
acrescentou o Chefe de Es-
tado chileno — "nem de
caudilhos ambiciosos de Po-
der, nem de Governos efê-
meros, gerados de reações
antidemocráticas. Ao con-
trário, o que ocorre atual-
mente em nosso subconti-
nente é demasiadamente
profundo e auspicioso para
que possa ser assimilado
com ligelreza às realidades
de outros tempos".

O Presidente Videla, por
sua vez, afirmou que a ação
subversiva "afeta atual-
mente, com modalidades es-
pecíficas, diversos países do
mundo, constituindo mani-'
festação ilícita quem pre-
tenda impor o miilismo e a
opressão, cometendo o im-
perdoável pecado de violar
os direitos humanos".
Acrescentou que na Argen-
tina "em conseqüência da
ação conjunta do povo e
das Forças Armadas, a sub-
versão encontra-se em fran-
co retrocesso: estamos em
vésperas de acabar com
suas últimas manifes-
tações".

Ao meio-dia, os Presiden-
tes foram a Viria dei Mar,
140 quilômetros a Sudoeste
de Santiago, em uma cara-
vana de automóveis forte-
mente protegida. Nesta ei-
dade balneária permane-
cerão até ao entardecer de
hoje, quando o Presidente
Videla e sua comitiva re-
gressarão a Buenos Aires.

Exército mata mais seis terroristas
Buenos Aires — Ao mes-

mo tempo em que soube-se
da morte de mais seis ter-
roristas em La Plata — cl-
dade que desde terça-feira
passada serve de palco a
sangrentos choques — o
Exército argentino anun-
ciou ontem a prisão de oito
p r of essores universitários,
acusados de difundir a ideo-
logia marxista durante os
Governos dos Generais La-
nusse e Perón e da ex-Presl-
denta Maria Esteia.

Sob a mesma acusação,
outros 28 professores estão
sendo procurados pelos
órgãos de segurança e entre
eles há dois italianos. O '
grupo fazia parte dos cha-
mados Conselhos do Povo,
formados dentros das facul-
dades, argentinas por pro-
fessorês e estudantes es-
querdistas, com o objetivo
de julgar politicamente os
mestres apontados como"reacionários."

Segundo o comunicado
militar, os Conselhos criti-

cavam esses docentes con-
servadores e questionavam
a ausência de textos mar-
xistas na bibliografia de
seus programas, exigindo
que se estudassem autores
como Marx, Engels, Lénine,
Che Guevara e Mao Tsé-
tung.

A maioria dos acusados
lecionava na Faculdade de
Letras da Universidade Na-
cional do Sul, situada em
Bahia Blanca, a 700 km de
Buenos Aires. Nos últimos
dois meses 30 pessoas foram
detidas na mesma escola
por propagarem idéias es-
querdistas.

A investigação sobre os
Conselhos do Povo, de açor-
do com o Exército, teve ini-
cio com a detenção do pro-
fessor Hugo Osvaldo dei
Campo, no momento em
que este compareceu à poli-
cia para tirar passaporte, a
fim do viajar para o Mexi-
co.

Em choque- com forças
conjuntas do Exército e Po-
'licia Fedral, morreram on-.
tem seis guerrilheiros ainda
não identificados — três
homens e três mulheres.

O confronto ocorreu às 2
horas da madrugada, quan-
do a policia e o Exército
cercaram a' casa que servia
de célula para o grupo. A
ação repressora inscreve-se
numa ofensiva lançada de-
pois de terça-feira passada
e que até agora fez 42 bai-
xas entre os subversivos.
Nesse dia, explodiu a sede
da chefatura da policia de
La Plata, que deixou o saldo
de um morto e 10 feridos.

A bomba, que mutilou o
subchefe de polícia, Coronel
Ernesto Trotz, parece ter si-
do colocada pelo seu secre-
tário, Alfredo G u i 11 e r m o
Martinez, um estudante de
Direito de 24 anos que fugiu
com sua mulher pouco de-
pois do atentado.

não estão tão distantes que impe-
çam um compromisso.

A data
Acredita-se, ainda, que o regi-

me branco de Ian Smith aceitaria
um compromisso que fosse apoiado
pelos Estados Unidos e Grã-Breta-
nha, evitando assim um recrudesci-
mento da guerrilha na Rodésia, ca-
paz de ameaçar, os paises vizinhos:
Tanzânia, Zâmbia, Botswana e Mo-
çambique.

Assim, na noite de sexta-feira,
numa série de nervosas reuniões
que se prolongaram pela madruga-' da em quartos de hotéis, represen-

• tantes dos quatro países africanos
— que participam da Conferência

de Genebra como observadores —
convenceram cs dirigentes nacio-
nalistas a continuarem negoclan-
dó e Richard a adiar a plenária.

Antes a Frente Patriótica, for-
mada por Robert Mugabe e Joshua
N'Komo, havia pedido a reunião
plenária, afirmando que a menos
que o Embaixador britânico modi-
ficasse a data da independência
eles pediriam a suspensão por tem-
po indeterminado da' conferência.

A Grã-Bretanha e os Estados
africanos da "linha de frente" es-
peram, neste fim de semana, re-
solver esta questão e passar às ne-
gociações sobre a formação de um •
Governo de transição, o ponto con-
siderado mais importante por Ian
Smith.

Quando Vorster espirra Smith se resfria

Se o terorismo não acabar com
o regime branco na Rodésia, se a
pressão mundial nem as sanções
econômicas o conseguirem, os pró-
prios rodesianos brancos acabarão
derrotando o Primeiro-Ministro Ian
Smith: cerca de 100 famílias bran-
cas deixam mensalmente o pais,
em busca de uma tranqüilidade e
de um futuro que já não conseguem
enxergar na Rodésia.

Este parece ser o maior pro-
blema atual da Rodésia — maior
que a conferência de Genebra,
maior que o terrorismo na frontei-
ra mogambicana, maior que as
pressões econômicas que o pais so-.
fré há 11 anos, desde a sua üecla-
ração unilateral de independência.
Nos primeiros nove meses deste
ano, 4 mil 738 rodesianos brancos
abandonaram o pais:

Genebra
Quando Ian Smith chegou de

volta a Salisbury, no último dia 4,
seu rostO' dizia o que as palavras
procuravam disfarçar — que a
conferência de Genebra, com a
participação de representantes de
quatro movimentos nacionalistas,
sob o patrocínio dos. ingleses è à
sombra dos americanos, não ia a
lugar algum.

Para alguns observadores, _¦
conferência estava destinada ao
fracasso desde o começo. Kissinger'¦ articulou-a num último arranco de
diplomacia internacional; os in-
gleses aceitaram-na, para indicar
que não guardam rancor ao rebel-
de Smith; este concordou para
mostrar como é flexível e como es-
tá disposto a negociar majority
rule onde for, com quem for. E os
lideres negros não encontrariam
palco melhor que o Palácio das
Nações para- ganhar expressão
mundial. Mas ninguém tinha espe-
rança de que um problema como
o rodesiano se resolvesse' à mesa
de coiiferência, pelo menos com a
velocidade que ele exige.

Todos tinham razão. Kissinger
teve a sua conferência; os ingleses
pre sid iram-na impecavelmente:
Smith mosttou que com Robert Mu-
gabe não há negociação possível, e
os nomes de Mugabe, Nkomo, Si-
thole e Muzorewa hoje estão em
todos os jornais.

Ao voltar para Salisbury, signi-
- ficativamente, Smith deixou chefi-

ando a delegação rodesiana não o
seu Ministro do Exterior, mas o da
Lei e Ordem.

Sua saída de Genebra foi pre-
cedida ãe dois dados importantes.
Dois dias antes, o homem de quem
ele depende até para respirar —
John Vorster, da África do Sul, dis-
será ser "da maior importância
para todo o Sul da África o sucesso
das negociações — mas elas não
poderão chegar a bom termos se os
acordos (o plano Kissinger) forem
ignorados". Este apoio formal de
Vorster à sua posição era a luz ver-
de que Smith precisava para agir.
Em seguida, as forças de segurança
rodesianas invadiram Moçambique
e destruíram várias posições terro-
ristas no pais. Há quem diga terem
chegado a 30 quilômetros de Cabo-
ra Bassa, numa clara advertência
a Samora Machel.

Isto feito, Smith estava pronto
para reembarcar no avião sul-afri-
cano que ficara à sua disposição,
voltar para casa e dizer: "A delega-
ção do Bispo Muzorewa é a mais
responsável e a mais bem compor-
tada de todas as delegações negras
em Genebra". Estava, assim, aber-
to o caminho para a próxima eta-
pa da política de Smith visando a
estabelecer por conta própria um
governo de maioria no seu prazo
de dois anos.

Aparentemente, o fracasso ãe
Genebra justifica sua posição: já
que nãó se pode negociar com os
terroristas — que Mugabe diz re-
presentar — ele tentará formar um

Governo com a participação de ro-
desianos negros "responsáveis e
bem comportados". Para se saber
quem ¦ seriam estes, basta ouvir o
que Smith tinha a dizer, ao chegar
a Salisbury; no dia 4 último: "Aus-
cultando as opiniões em Genebra,
ficou claro para nós que a áelegação
de Muzorewa é a mais responsável,
provavelmente a mais bem com-
portada. Também em Genebra, ha-
via a sensação ãe que Muzorewa
representa a maioria ãa opinião
negra. Parece justo acrescentar
que, nesse sentido, o mesmo é ver-
dade por aqui. Acredito ser geral-
mente aceito, aqui na Rodésia, que
a facção de Muzorewa no Congres-
so Nacional Africano representa a
maioria dos rodesianos negros". So-
bre os demais dirigentes negros: ,
Ndabaningi Sithole "comportou-se
melhor do que se esperava; a Fren-
te Partidária formada por Nkomo-
Mugabe "são os piores".

Depois disto, nãó ê difícil per-
ceber com quem Smith quer traba-
lhar e formar um "Governo ãe
maioria".

Anos 50
Ao aproxlmarem-sé ão aeropor-

to de Salisbury, os passageiros do
avião ouvem os avisos do coman-
dante: "Queiram colocar os encos-
tos de suas poltronas na posição
vertical e observarem os avisos de
não fumar. E não esqueçam de atra-
sar 10 anos os seus relógios".

Poucas piadas irritam mais os
rodesianos do que esta. Nos últi-
mos tempos, talvez só a observa-
ção ãa imprensa, européia, ãe que
a delegação rodesiana à Conferên-
cia de Genebra, coto suas lapelas e
gravatas estreitas è _s cctlças com
bainhas, fazia lembrar filmes de
Hollywood da década de 50. A im-
prensa rodesiana dedicou grandes
espaços ao assunto, e uma enquete
entre os alfaiates de Salisbury revê-
lou que são capazes de fazer lape-
Ias tão largas quanto em Saville
row. E' que os rodesianos usam
pouco terno e gravata, preferindo
slacks e bermudas, que condizem
melhor com o clima africano, com
as avenidas largas margeadas de
jacarandás que enfeitam a peque-
na Capital de 500 mil habitantes
(incluindo os subúrbios).

Nada está mais distante de Sa-
lisbury do quê a guerra. Há cinco
anos que ali não se registra um in-
cídente terrorista. No entanto, nada
é mais presente. O clima é pesado,
as pessoas sorriem pouco. Quando
procurei um roteiro turístico, um
passeio que me levasse a conhecer
a cidade, a bonita rodesiana ãa
agência de turismo disse que não
havia: "Só se conseguir mais uma
pessoa. Não podemos mandar um
guia e um carro só com o senhor.
E acho que não vai conseguir. Te-
mos pouco turismo por aqui".

As avenidas largas têm os no-
mes dos heróis do império brita-
nico: Stanley, Baker, Rhodes, ou se;
chamam Kingsroad, Victoria Roaa.
O melhor bairro residencial e Ale-
xandra. A praça principal e Cecii
(Rhodes). O jacaranãá e a arvore
nacional, margeia quase todas as
avenidas e agora, na primavera,
suas flores roxas, praticamente fa-
zem tapetes sobre o asfalto.

Ê injusto dizer-se que as mu-
lheres vestem-se como há 10 anos.
É verdade que ainda se vêem mini-
saias nas ruas, e as rodesianas
ficaram muito felizes com a noticia
de que talvez voltem à moda. Mas
as grandes lojas exibem montanhas
de blue-jeans, como em qualquer
outro lugar, e os cabelos compri-
dos estão na última moda para os
garotos, os poucos que não estão
nas forças de segurança.

A noite, as pessoas elegantes
vão jantar no La Fontaine, o res-
taurante do Hotel Meikles, na Pra-
çaCecil. Não é o melhor da cidade,

Isaac Piltcher
mas é o da tradição. E as mulhe-
res usam estolas de pele.

Praça de guerra
Enquanto isto, 180 quilômetros

a Suleste de Salisbury e a cinco qui-
lômetros ãa fronteira de Mogambi-
que, Umtali, a quarta cidade do
pais, com 56 mil habitantes, é uma
praça de guerra. Centro industrial
e agrícola, a cidade agora é também
centro de operações das forças d&
segurança rodesianas. Foi daí que
partiu o recente ataque aos acam-
pamentos terroristas em Mogambi-
qu"e. Logo em seguida circulou a
notícia de que 1 mil terroristas ha-
viam sido mortos, e que os rodésia-
nos haviam chegado a 30 quilôme-
tros da represa de Cabora Bassa.
Um porta-voz oficial desmentiu a
penetração e considerou o número
de mortos "exagerado". Ao exibir
um depósito de armas e munição de
fabricação soviética apreendidas na
incursão, o mesmo porta-voz disse:"Acho que teremos paz até o Natal.
Esse era o nosso objetivo."

No dia seguinte, um morteiro
soviético caía na praça principal
de Umtali.

Smith é popular entre os bran-
cos do pais. Eu estava no aeropor-
to quando ele chegou de Genebra.
Além das autoridades, cerca de 100
pessoas ^estavam ali para recebê-lo.
As palmas e os gritos de boas-vin-
das pareciam espontâneos: "Boa,
Smith, well done, Smittyl", as pes-soas gritavam.

Smith garante que pode com os
terroristas "indefinidamente", se o
Ocidente — especialmente a África
ão Sul, não o atrapalhar. Ê possi-
vel que seja verdade. Suas forças
de segurançp., embora pequenas em
número, são consideradas bem ades-
tradas e equipadas. Mas o Ocidente
vai atrapalhá-lo. Especialmente a
África do Sul, que tem todo o in-
teresse numa solução rápida para
a questão rodesiana. E quando o
Sr Vorster espirra, Ian Smith fica
resfriado. Toda a produção rode-
iiana se escoa por Durban. E quan-
do o Governo de Salisbury começa,
a agir intempestivamente, logo
ocorre um insolúvel engarrafamen-
to no sistema ferroviário sul-afri-
cano. Que deixa o fumo e os mi-
nérios rodesianos parados semanas
nos trilhos. \

Estrategicamente, a posição da
Rodésia è igualmente precária.
Com 390 mil quilômetros quadra-
dos, o pais tem 1 mil 300 quilôme-
tros ãe fronteira com Moçambique,
e 1 mil 200 com- a Zâmbia — am-
bas fronteiras hostis. De Victona
Falls a Umtali, são cada vez mais
freqüentes os atos terroristas. A
população branca do país é de 2X0
mil Habitantes, contra cerca de ti
milhões de negros. No número de
brancos estão incluídos os 25 mil
portugueses fugidos de Mogambi-
que depois da queda do regime
branco. Estes não tem, como é na-
tural, nenhum compromisso com a
defesa do pais, e já estão tratando
de procurar o próximo pouso, pro-
vavelmente a África do Sul. Dos ro-
desianos de origem inglesa, princi-
palmenie os mais jovens, os que
têm.filhos pequenos, uma média de
500 deixa mensalmente o pais.

Ê difícil antecipar se a Rode-
sia branca acabará por esvazia-
mento, por submissão a pressões
internacionais, ou, num gigantesco
banho ãe sangue. Esta última hi-
pótese não pode ser totalmente
afastada. Principalmente quando
se sabe que o Primeiro-Ministro
Ian Smith foi piloto de Spitfiire
durante a última guerra. E os pi-
lotos de Spttfire tinham fama de
suicidas.

Isaac Piltcher, aditor do Caderno Especial, as-
tav. recentemente na África do Sul • Rodésia.

Soljenitzyn _
denuncia
uma chacina

Munique — As autorlda- "
d_s soviéticas impediram a _
divulgação de um ^protesto"
de trabalhadores ocorrido
em 1962 na cidade de Novp- _".
cherkasse, no qual foram
mortas de 70 a 80 pessoasu_
pelos disparos dos tanques .
que esmagaram a rebelião
— afirma o escritor exila-„.,
do Alexander Soljenitzyn,.,
em seu terceiro livro da sé,-.,..,
rie O Arquipélago Gula.

Segundo Soljenitzyn, .__(_.„.
manifestação de protesto foi --
provocada por aumentos^
simultâneos de preços e re-^
duções salariais. No último
volume da série, publicado-^
em Munique e Berna pela _,
Editora Scherz, o escritqr,
que é detentor do Prêmio
Nobel de Literatura, relata,
de maneira circunstanciada;^ ¦
os acontecimentos ocorri-?"
dos naquela cidade de 168°"
mil habitantes, situada às-,
margens do rio Don, pertodo mar de Azov.

OS FATOS ¦=" "n

Diz Soljenitzyn que tudo-"
teve origem no dia Io de jii-' 

'„'
nho de 1962, quando o en-0
tãò secretário -geral do "
Partido Comunista da URSS •
e Primeiro-Ministro Nikita '
Kruschev revelou que deter-
minara um aumento dos j
preços da manteiga e da
carne. Nesse mesmo dia, a •
fábrica de locomotivas elé- [
tricas de Novocherkasse
anunciou que haveria uma J
redução de 30% nos salários
mais altos pagos pela cm- J
presa.

Irritados, os trabalhado- \res iniciaram uma greve e .
convocaram uma assem-

,bléia, diante das dificulda- ',
des para. se entenderem :
com o diretor da fábrica, j
que lhes dera a seguinte .
resposta à pergunta "Como ,
você acha que vamos viver .
agora?": "Ora, a partir de ;
hoje vocês devem comer do- ,
ce em lugar de carne".

Kurotchkin, o diretor da j
fábrica, e seus assessores f
mais diretos tiveram que f u- :
glr para não serem agredi- i
dos pelos trabalhadores. A ;
greve foi geral na fábrica,'
de locomotivas, mas as de- '
mais empresas da cidade '¦
não aderiram ao movimen- '
to. Mulheres ocuparam as jllinhas férreas da estrada
Moscou—Rostov, nas proxi- *
midades. Ao mesmo tempo, ;
homens iniciaram a depre- '
dação do leito ferroviário a
começaram a levantar bar- '
ricadas. Apareceram carta- '
zes que diziam "Abaixo •
Kruschev"., '

MARCHA SOBRE
O QUARTEL

No dia seguinte, cerca do '
300 homens, mulheres é •
crianças começaram uma '
marcha rumo ao Quartelr '
General da Milícia, em um ¦
esforço para conseguir a 11- '
bertação dos trabalhadores
que haviam sido presos. O '
número de manifestantes '
crescia a cada Instante. '
Quando tentaram penetrar '
no Quartel-General da Milí- '
cia, foram recebidos com [disparos que partiam do in- '.
terior do edifício.

A coluna de manlfestan- .
tes se dirigiu então para a '
sede do Partido. De suas sa- J,
cadas, líderes dos trabalha-
dores pronenciaram discur- jsos. Aparecram forças mi- .'
litares para substituir a mi- '
licia. Jovens subiram nos [tanques quando estes se di- '
rigiam à sede do Partido.'
Os soldados ocuparam a se- [
de e de lá começaram a ati- '
rar. Pessoas fugiam, mas os Jsoldados continuaram a f a- '
zer disparos, atingindo mui- '
tos manifestantes pelas cos-'
tas. No dia seguinte, fun- •
cionários do Partido disse-'
ram em discursos transmi- '
tidos pela rádio local que os ¦
acontecimentos do "sábado"
sangrento" haviam sido-
provocados "por inimigos do [regime". De uma hora para:
outra, os armazéns recebe-
ram manteiga e outros gê-'
neros alimentícios até en-'-
tão impossíveis de obter.

"Nada se soube dos feri-'
dos. Nenhum voltou. Fami- .
liares dos mortos e dos fe- j
ridos foram enviados à SL--
béria, do mesmo modo que'
outros participantes do pro- J
testo".

íl\ /y 11 â_kWkTI__L^J s_?SfBp

BARILOCHE NA SOLNAVE
H Totalmente terrestre — Várias saídas novembro

TURISMO E COMPRAS
H Sul do Brasil — Uruguai — Argentina cm ônibus-leito

I Partidas: 18 novembro t 03 dezembro

I GRANDE CIRCUITO HISTÓRICO

^laMIlll IIIIII ___________¦_¦_¦¦ III

Os encantos do litoral, até J. Pessoa e Recife, mais
Brasília, Goiânia, Rio Quente, etc. Partidas quínzenais.

FOZ-ASSUNÇAO-PANORAMICA
Roteiro inteiramente sobro asfalto - Curitiba - Vila
Velha - Cataratas do Iguaçu - Assunção - Lago Ipa-
•caray - Rodovia do Café - Londrina e Norte do Paraná
Todas as 6." feiras.

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
Uma excursão completa. Conheça o Sul do Brasil fazen-
do o roteiro das Praias e do Vinho e, se quiser, estenda
até Foz do Iguaçu e Assunção incluindo visita a Argen-
tina. Todas as 3.» feiras.

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

NORDESTE SOL E MAR
A mais completa excursão ao Nordeste,
Vitória, P. Seguro, Salvador, Aracaju, Ma-
ceio, Caruaru, N. Jerusalém, J. Pessoa,
Recife, Petrolina, Juazeiro etc. Saídas quin-
zenais a partir de novembro.

BAHIA HISTÓRICA . . . DESDE 1500
Ida pela rodovia litorânea e Porto Seguro
— Itabuna e Ilhéus — 4 dias em Salvador.
VOLTA: Via Feira de Santana e Valadares.
Todos os sábados em novembro.

BUENOS AIRES
BARILOCHE

LAGOS CHILENOS
Vários roteiros incluindo todo o Sul do Brasil, esten-
dendo-se ao Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai com
ida de ônibus e volta em avião, ônibus ou navio.
Excursões de gala para suas férias.

BRASÍLIA EM TOM MAIOR

Roteiro espetacular. S. João dei Rei, Ti-
radentes, Ouro Preto, Congonhas do Cam-

po, Sabará, Belo Horizonte, Maquine,
Goiânia, Rio Quente etc. Saídas semanais.

DOMINGUEIRAS
NA

f rvVf^vfavir.J SOLNAVE. £____£_£_
. m

Parati e. Angra dos Reis- Costa do.Sol e Cabo Frio-
Nova Friburgo - Parque Nacional do Itatiaia - Itacuru-
ça.-Agúas Lindas. . * • •
Passe, um dia alegre no Super-ônibus onde o ar
condicionado è apenas um detalhe.

I ^^^ Informações e vendas

Lfcfiil
Rua da Quitanda, 11 - 4.* andar - Embratur 92 - GB
Tels. 232-6829, 224-7664, 221-4628 e 221-4638
PAXTUR Visc.de Pirajá.330-Loia 105-Embiat_rl54GB
GUANATUR N. S. Copacabana,793 - Embratur 103 GB
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FBI soube com antecedência que Oswald ia matar Kennedy
«Washington (do correspon-

derftfe) — o Departamento de
Justiça descobriu um memorando
escrito, em 1964, por J. Edgar
Hobver, então diretor do FBI, di-
zerido que Lee Harvey Oswald
contou a funcionários do Go-
verno cubano suas intenções de
matar o Presidente John Kenne-
ay _ revelou ontem The
Washington Post.

- "Segundo 
o jornal, Hoover te-

ria sido informado da conversa
entre Oswald e os cubanos por
uma-fonte com acesso direto a
Fidel Castro. O Primeiro-Minis-
trocubano teria recebido a men-
sagem através de sua Embaixada
na'Cidade do México, onde Os-
wald' esteve pouco antes do as-
sassAnato de Kennedy em Dallas,
a 22 de novembro de 1963.

• iO memorando de Hoover,
segundo as fontes do jornal, te-
ria w?ido entregue à Comissão
War.r.en, encarregada de invés-
tig*r o assassinato de Kennedy,
más'- ex-funcionários da Comis-
são^consultados pelo jornal de-
clararam que não se lembravam
de ter visto qualquer memoran-
do neste sentido. A Comissão
Wárren concluiu que Lee Oswald
agiu sozinho ao matar Kennedy.

CIA tramou morte de Castro no Brasil
Silio Boccanera

Los Angeles — Não é a pri-
meira vez que o nome de Ro-
lando Cubela aparece ligado ao
assassinato de John Kennedy.
Foi este mesmo funcionário
cubano que, segundo o Senado
norte-americano, reuniu-se no
Brasil em 1963 com um agente
da CIA para planejar um aten-
tado contra Fidel Castro. No dia
dá morte do Presidente, Cube-
Ia recebia de outro agente da
CIA uma falsa caneta esferográ-
fica contendo uma agulha hipo-
dérmica envenenada para assas-
slnar Castro.

Dois dias depois do encontro
no Brasil (5 de setembro de
1963), Castro escolheu justamen-
te a Embaixada brasileira em
Hava'na para anunciar, durante
uma recepção pela Independên-
cia do Brasil, que "os lideres
americanos devem considerar que,
se estão ajudando os planos dos
terroristas para eliminar líderes

cubanos, eles mesmos não esta-
rão seguros".

A Comissão do Senado que
investigou os serviços de infor-
mação norte-americanos (presi-
dida pelo Senador democrata
Frank Church) não concluiu que,
necessariamente, o Primeiro-Mi-
nistro cubano estivesse envolvi-
do num plano para assassinar
Kennedy (o próprio Castro já
negou qualquer participação no
incidente). Mas os senadores de-
monstraram publicamente seu
espanto diante da relutância da
CIA e do FBI em investigar
qualquer ligação entre a morte
de Kennedy e o Governo cubano.

Segundo algumas fontes, es-
ta hesitação se devia ao medo
de que, ao se examinar possíveis
conexões cubanas, ficassem a
descoberto os planos da CIA pa-
ra assassinar Castro, só revela-
dos publicamente nos últimos
dois anos.

Uma cópia do relatório da
Comissão do Senado que investi-

gou os serviços de informação
dos Estados Unidos chegou às
mãos do JB em junho último.
Segundo este documento, tanto
o FBI quanto a CIA insistiram
na culpa exclusiva de Lee Os-
wald e não examinaram a pos-
sibilidade de um envolvimento
oubano.

A Comissão chama de sur-
preendente a indiferença do FBI
e da CIA em seguir pistas que
indicavam uma ligação cubana
no assassinato do Presidente.
O relatório se refere a deficiên-
cias na investigação, mas levan-
ta, também, a hipótese de deci-
são consciente de algum funcio-
nário em ambas as agências em
sonegar informação potencial-
mente importante.

Até o Embaixador norte-
americano no México insistiu na
necessidade de examinar possl-
veis ligações cubanas na morte
de Kennedy, mas Hoover res-
pondeu que o Embaixador esta-

va "querendo bancar o Sherlock
Holmes". Em telefonema para o
então assessor presidencial Wal-
ter Jenkins, logo após o assassl-
nato do próprio Oswald, na de-
legacia de Dallas, Hoover disse
que sua preocupação era fazer
com que o público se convences-
se de que Oswald era o verda-
deiro assassino.

No mesmo dia da morte de
Kennedy, entretanto, Rolando
Cubela se reunia com o agente
da CIA Desmond Fitzgerald (ja
morto), encarregado de assegu-
rar ao cubano que o Governo
norte-americano estava lnteres-
sado em eliminar Castro.

A mesma hora, em Havana,
Castro dava entrevista ao re-
pórter francês Jean Daniel,
quando chegou a noticia do as-
sassinato de Kennedy. Segundo
Daniel, a reação do Primlero-
Ministro cubano foi: "Qual é a
autoridade dele (Kennedy) so-
bre a CIA?"

PARA VEREADOR .

FLEMING FURTADO
GOVERNAR E SABER RESPEITDR

n VONTADE DO POVO.
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ARENA N.°
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Na Rua do Jequitibá todo mundo se conhece,
vive numa reserva florestal e vai a missa aos domingos na

capelinha do Convento das Clarissas.
Parece mentira, mas esta rua fica no Rio de Janeiro.
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Tem cara de Petrópolis, ar de montanha e >
jeito de chácara..

Mas, por incrível que pareça, a Rua do
Jequitibá fica no Rio de Janeiro.

Mais exatamente na Gávea.
Ali as famílias se conhecem há muito

tempo e a vida corre mansa e boa como nas
cidades do interior.

Cedinho, é possível ver a brincadeira dos
sagüis ou a algazarra de sabiás, chanchões
e bicos de lacre. A Jequitibá é envolvida por uma
reserva florestal intocada. Ideal para quem
acredita que filho se cria como bicho do mato.

É também o local de recolhimento
das freiras do Convento das Clarissas.

Dá gosto vê-las trabalhar numa horta
muito verde e bem cuidada, na santa alegria de
tirar da terra pés de alface, cheiro verde
ou chicória.

Nos domingos pela manhã, mal o sol desce
a ladeira da Rua do Jequitibá, as irmãs
batem o sino para lembrar ao pessoal que tem
missa na capelinha.

É nesta rua com nome de árvore que a
Coimbral lançará um parque chamado Maria.

O Parque Maria Fontenelle vai respeitar
a Jequitibá em tudo.

Garantindo a quem morar lá
uma paisagem eterna e um verde permanente.

Vale a pena dar uma espiadinha hoje
mesmo na Jequitibá.

Ela é escondida mas simples de encontrar:
Siga a Rua Jardim Botânico até o Jóquei Clube.
Ali, dobre a direita para a Rua Major Rubens
Vaz (a rua do Corpo de Bombeiros) e suba
sempre. Quando encontrar um larguinho de
paralelepípedos com uma árvore no meio
é o Parque Maria Fontenelle.

Bem no número 1 da Jequitibá.

Rua do Jequitibá n.° 1 - Gávea

Incorporação e Construção:

habitai
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A

Financiamento:

BRADESCO-RIOS. A.
Crédito Imobiliário

Informações e vendas;

f^oambrol
«mpreendimentos imobiliários

Av. Frankün Roosevelt, 23 - grupo 1.010 - Tel.: 252-6185
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Presidente ajuda a Arena em 200 horas de vôo
Brasília — No dia 16 de fevereiro, o Presidente

Geisel iniciava a sua participação na campanha
eleitoral, em favor da Arena, com uma viagem a
Belo Horizonte. Até ontem ele visitou 16 Estados,
marcando a suav presença em 45 municípios, num
programa que envolveu mais de 200 horas de vôo.

O engajamento presidencial na campanha da
Arena, que os dirigentes do Partido consideram o

. grande fator de reconquista da confiança partida-
ria, fez com que ele deixasse praticamente de in-

fluir na escolha dos convites a aceitar. Seu assessor
' especial, Coronel Wilberto Lima, passou a coman-
„dar a seleção, e cada viagem era analisada sob"todos 

os seíis aspectos, entre os quais os do rendi-
-mento político para a Arena.

Ganhando pontos
Em muitos Estados a presença do Presidente

Geisel ajudou a Arena a capitalizar votos, embora
em alguns, como é o caso do Maranhão, a sua au-

_sència (ele nunca foi lá) tenha aumentado a diver-
géncia arenista, pois os que seguem o Senador José' 
Sarney exploram o fato como uma prova de des-
prestigio do Governador Nunes Freire e ganham

„ votos contra os partidários deste. A inauguração de
-algumas obras importantes, como o recente sistema

viário de Goiânia, siderúrgicas e rodovias, também
ajudou muito. A fragorosa derrota da Arena pre-
vista para Goiânia poderá até se tornar uma vi-
tória, graças ao pré-metrô inaugurado este mês.

O Presidente recebeu mais de uma centena de
convites somente este ano, partidos de Governado-
res de Estados, Prefeitos de Capitais e do interior,
Ministros, presidentes de entidades civis etc, todos

"para inaugurar obras, receber homenagens ou pre-
sidir a instalação de congressos ou reuniões de
classe. De fevereiro para cá, não coube a ele deci-

^dir diretamente, e cada aceitação foi precedida de
"verificação do possível rendimento.
¦'« A própria Arena apontou muitas sugestões,
Imostrando nos mapas onde o Partido estava mais
"fraco e uma visita presidencial poderia melhorar
-as coisas. Os Governadores, que sempre convidam'¦ 

o Presidente a visitar os seus Estados quando con-
"seguem uma audiência, deixaram de acertar de-

talhes com o Chefe do Governo, passando a discutir
tudo com a Assessoria Especial. E o resultado é que

-os arenistas esperam uma vitória em termos glo-
bais para a qual as visitas presidenciais em muito
teriam contribuído.

Roteiro difícil
A elaboração dos roteiros de viagens presiden-

ciais se toma tão difícil e mutável que a Assesso-
"ria de Imprensa apenas liberava as informações

sobre a próxima visita e não mais a relação men-
sal, como sempre fazia. Isto porque, mesmo de-
pois de elaborado o roteiro, poderia surgir um fa-

. to novo que determinasse alterações de última
hora. Um exemplo disso foi a viagem do Presiden-

•• te a Juiz de Fora, no dia 26 de outubro, a convi-
te do Governador Aureliano Chaves, que alegou

£ ser a presença de Geisel fator suficiente para de-
__ sequilibrar em favor da Arena a tendência do
-eleitorado e garantir a vitória do Partido gover-' nista.

Os dados disponíveis pelos assessores presi-
denciais não mostram porém que todas as viagens

¦ tenham beneficiado a Arena de modo forte. No
Rio Ga-ande do Sul, que Geisel visitou oito vezes,

Z desde o inicio oa campanha, a sua presença não
' estaria ajudando o Partido, pois a disputa é pura-

mente local. O MDB ali não repetirá a votação de
1974, mas aumentará o número de Prefeituras em
seu poder e nos grandes colégios eleitorais a ten-
dência é fortemente a favor da Oposição. No Pa-
raná as divergências entre os principais líderes atre-
nistas favorecerá à Oposição. Já em Anápolis, a
maior cidade do interior goiano, visitada semana
passada por Geisel, e onde a Oposição nunca per-
deu, a Arena deverá aumentar o número de verea-
dores (o Prefeito énomeado), embora sem atingir
a maioria. Por isso é que o próprio Assessor de Im-

" prensa de Geisel, Humberto Barreto, afirma que o
Presidente está "confiante, mas não otimista" di-
ante dos resultados das eleições.

As viagens
Fevereiro: 16 e 17 — Belo Horizonte; 21 —

Rio (aniversário de Monte Castelo).
Março: 12 — Presidente Prudente (encontro

com o Presidente Stroessner e visita à exposição
pecuária); 19 — Marechal Cândido Rondon, inau-
guração do Salto Osório (cancelada por motivos
meteorológicos); 20 — Foz do Iguaçu (visita ao
canteiro de Itaipu); 23 — Guarujá (Congresso dos
Municípios) e S. José dos Campos (Ericsson); 26 e
27 — Manaus; 31 — Rio (Aniversário da Revolução
de 1964).

Abril: 2 — Santa Rosa (feira da soja); 8 —
Cuiabá; 9 — Pantanal — Dourados (MT); 25 a 28

Paris.
Maio: 1 — Volta Redonda (comemoração do Dia

do Trabalho); 3 a 7 — Londres; 13 — Salvador; 14
Feira de Santana; 21 — Gramado (Feira do Ar-

tesanato) e Porto Alegre (Congresso de Vereado-
res); 22 •— Cachoeira do Sul (Fenarroz); 28 — Ma-
rimbondo (inauguração da hidrelétrica).

Junho: 1 — São Bernardo do Campo (Fábrica
Ford de Tratores); 3 — João Pessoa; 4 — Patos e
Campina Grande; 10 e 11 — Vitória; 14 — Rio
(Conferência de Exportadores e fábrica de vacinas
contra a meningite); 18 — Ribeirão Preto; 28 —
Santos (inauguração da Rodovia dos Imigrantes).

Julho: 2 — Minas Gerais (inspeção da Ferrovia
do Aço); 9 — Belo Horizonte (inauguração da Fi-
at); 16 — Porto Alegre (Congresso de Lavradores)
e Rio (inauguração da sede do Clube dos Ex-Com-
batentes); 23 — Cubatão (Cosipa).

Agosto: 6 — Curitiba: 13 — Bauru e Jaú; 20
Recife; 27 — Pelotas — Rio Grande do Sul; 28 —

Esteio (Feira de Gado).
Setembro: 12 a 21 — Japão; 24 — Tubarão
Itajaí — Blumenau.
Outubro: 1 — Limeira — Campinas; 6 — Rio

(jogo de futebol comemorativo da Fugap); 8 —

Bento Gonçalves — Veranópolis — Porto Alegre; 15
_ Campos (manobras do I Exército); 20 — Cachim-
bo (inauguração da Rodovia Cuiabá—Santarém);
22 — Niterói e Baixada Fluminense; 26 — Juiz de
Fora; 98 — Caxias do Sul e Santo Ângelo; 29 —

Porto Alegre, Bom Retiro e Estrela; 30 — Curitiba,
Guarapuava e Cascavel.

Novembro: 5 — Tabatinga (encontro com Ber-

mudez); 7 _ Goiânia (inauguração do pré-metrô);
12 — Maceió (visita).

A maratona, Estado por Estado
O Presidente Ernesto Geisel fez oito

visitas ao Estado do Rio, desde a fusão,
mas em apenas três, todas em outubro,
deu conotação política á sua presença
em território fluminense, pois se reuniu
em Campos, Niterói e Nova Iguaçu com
todos os lideres arenistas e candidatos do
Partido às Prefeituras locais.

Em Campos, os líderes arenistas
aproveitaram melhor o encontro, que
ocorreu no aeroporto do Município, foi
gravado pelas emissoras de rádio local,
mas não pôde ser irradiado por deter-
minação do Juiz Eleitoral, Antônio sam-
paio Perez. A gravação foi copiada pela
Arena campista e distribuída aos três
jornais diários da cidade.

Em Niterói, o Presidente da Repúbll.
ca ao discursar da sacada da Prefeitura
para 2 mil pessoas, defendeu o processo
de fusão e ocupou, assim, um vazio não
preenchido até então por nenhum líder
de expressão da Arena. Não chegou a pe-
dir votos para o seu Partido, mas fez
uma advertência: "Aqui não há mais lu-
gar para maus Governos".

Essa frase foi usada, no final da
campanha eleitoral, pois dois dos três
candidatos arenistas à Prefeitura, Vai-
denir Bragança e Adilson Lopes. Eles
procuraram em comicios-relampagos in-
duzir o eleitorado a interpretar a fra-
se como reprovação do Presidente aos
candidatos oposicionistas, com a expli-
cação de que "maus Governos só podem
ser os do MDB".

Em Nova Iguaçu, a Arena garante
que os ecos da visita do Presidente da
República, dia 22 de outubro, permane-
cem no ar, porque o último Chefe de Go-
verno a pisar na Baixada fluminense ha.
via sido Juscelino Kubitschek.

Minas
Belo Horizonte — Juiz de Fora, em

poder do MDB desde 1966, e onde o Pre-
sidente Geisel esteve em 26 de outu-
bro, foi onde ele capitalizou mais pres-
tigio para a Arena, em todas as cinco
visitas que fez este ano a Minas Gerais.
Ao lançar ali as obras da Siderúrgica
Mendes Júnior e assinar contratos da
Companhia Paraibuna de Metais, ele
teve contato direto com o povo, falando
em praça pública.

Sua presença foi definida pela Are-
na de Juiz de Fora como "o fortaleci-
mento de uma tendência sentida na po-
pulação, que gostaria de mudar, após
10 anos nas mãos do MDB". A Oposição,
entretanto, pondera que a visita presi-
dencial deve ser examinada sob dois as-
peotos: o político e o econômico-finan-
ceiro."Eles só conseguiram impressionar
aqueles que tinham de ser sensibilizados,
pois, passado o impacto emocional da
visita, tudo voltou à situação normal e
o povo ao seu escoadouro natural, o
MDB", pondera o presidente do MDB
mineiro, Neilton Viana.

A primeira Cidade mineira visitada
este ano por Geisel foi Belo Horizonte,
em 17 de fevereiro, quando assinou con-
vênios, iniciou obras, concedeu audiên-
cias e se reuniu com 254 prefeitos are-
nistas, pedindo-lhes que lutassem pela
vitória do Partido. Na segunda visita,
para inaugurar na divisa com São Paulo
a hidrelétrica dé Marimbondo, não fez
discursos.

Em 2 de julho Geisel visitou de he-
licóptero as obras da Ferrovia do Aço
em Itabirito, Jeceaba e Andrelandia,
mantendo nesta última Cidade contato
com 17 prefeitos. Em improviso, assina-
lou estar "pessoalmente empenhado nas
eleições e evidentemente na vitória do
meu Partido, a Arena". No dia 9 de ju-
ltíò, de volta a Minas para inaugurar a
fábrica da Fiat em Betim, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, reduto
oposicionista, ele não fez discursos.

Rio G. do Sul
Porto Alegre — Nas cinco cidades

em que o Presidente da República este-
ve durante sua última visita ao Rio
Grande do Sul, apenas em Santo Ânge-
Io se assegura que a sua presença deu
um "respaldo mjuito bom à Arena", a
tal ponto que a reivindicação da comu-
riidade — a criação da Universidade das
Missões — hoje é um slogan usado em
crachás na lapela dos estudantes e
apregoado tanto pela sublegenda 2 da
Arena quanto pelo candidato único do
MDB.

A visita do dia 28 de outubro durou
poucas horas, suficientes, no entanto,
para levar emoção e orgulho a muitos
dos 39 mil 126 eleitores: orgulho pela
lavoura de trigo a cuja colheita o Pre-
sidente deu inicio oficial, e emoção por
ver o ex-Tenente Geisel se encontrar com
seus antigos soldados, que sob as suas
ordens serviram em 1929. Foi um retor-
no sentimental a uma cidade de 103
anos que, pela primeira vez, viu um
Presidente da República.

Brasília — O Presidente Geisel cor-
reu riscos de arranhar a sua imagem,
ao participar da campanha eleitoral,
principalmente em função das criticas
que lhe eram dirigidas, pelos principais
lideres da Oposição, os quais conside-
ram que o Chefe de Governo deve agir
como magistrado por ocasião de um
pleito.

O Senador Petrônio Portela, liâer do
Governo no Senado, reconhece que a
participação do Presidente na campa-
nha não deixa de oferecer margem de
riscos, adiantando que estes são ine-
rentes ao oficio de um verdadeiro líder.

Perspectivas novas
"O Presidente dà ao pais", afirmou

o Sr Petrônio Portela, "o melhor dos
exemplos, fazendo-se presente na praça
pública, expressando a mensagem da
Arena. Antes, o Governo ficava no ga-
binete e a máquina governamental con-
dicionava o processo eleitoral, trituran-
do o adversário e fazendo preponderar
o poder da influência c da força"."Sendo as eleições o mais importan-
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Geisel manteve na campanha contato com operários e lavradores

O General Ernesto Geisel esteve
também, na mesma data, em Bento Gon-
çalves, sua cidade natal, em outra visi-
ta sentimental. Embora a Oposição te-
nha criticado que ele inaugurou um
estádio construído com recursos muni-
cipais apenas para ter algum pretexto,
a presença presidencial parece apenas
ter solidificado a sitiuação da Arena.

Em Caxias do Sul e em Estrela, sem
contar com Porto Alegre, a visita pre-
sidenclal parece não ter alterado subs-
tancialmente a posição dos dois Parti-
dos, mantendo-se a influência do MDB.

Santa Catarina
Florianópolis — A visita do Presi-

dente Geisel a Santa Catarina no mês
passado modificou a posição da Arena
nos três Municípios onde esteve: Tuba-
rão, Blumenau e Itajaí. Em Tubarão, on-
de o Partido não tinha sequer animo
para concorrer contra o candidato da
Oposição, a situação mudou do dia pa-
ra a noite.

A Arena tem hoje esperanças de
manter a Prefeitura, após valer-se na
campanha, das palavras proferidas pelo
Presidente: "Tubarão não se pode re-
cuperar da catástrofe de 74 se o povo
não ajudar o Governo".

Em Blumenau, onde há oito anos o
MDB se mantém no Poder, a presença
de Geisel serviu para unir o Partido.
Apesar das sublegendas, os três candi-
datos da Arena à Prefeitura aparecem
juntos em cartazes, atendendo a reco-
mendação presidencial de que "a Arena
tem de vencer em Blumenau".

Em Itajaí, a Arena considera que a
recente visita de Geisel contribuirá em
30% para a sua vitória. Imediatamente
após a presença do Presidente, trechos
dos seus discursos eram exibidos em car-
tazes, dando inicio à propaganda elei-
toral da Arena no .Município.

O presidente regional do MDB,
Deputado Dejandir Dalpasquali, não vê,
entretanto, progressos da Arena. Para
ele a Oposição vencerá em Tubarão e
Blumenau, sendo acirrada a disputa em
Itajaí.

Goiás
Goiânia — A Arena obteve um

avanço expressivo e uma posição de equi-
librio diante do MDB em Goiânia e Aná-
polis, alterando os quadros do pleito de
1974 — favoráveis ao MDB — após a vi-
sita do Presidente Geisel, no último dia
9, às duas cidades, onde recebeu grande
manifestação de apoio popular.

O Presidente, convidado pelo Gover-
nador Irapuan Costa Júnior, que pre-
tendia o fortalecimento da Arena nas
duas cidades, inaugurou em Goiânia o
sistema integrado de transporte de mas-
sa e, em Anápolis, um centro do Sesc,
um hospital e a primeira etapa do Dis-
trito Agroindustrial.

Em seus discursos, embora evitando
qualquer colocação política, Geisel não
deixou de dimensionar a importância do
voto e de vinculá-lo ao prosseguimento
da obra que o Governo vem realizando.
Segundo a média geral das opiniões, ele
terá no mínimo influenciado os indeci-
sos, que, segundo as pesquisas, se apre-
sentam em grande número nas duas ei-
dades.

São Paulo
São Paulo — Das 10 cidades paulis-

tas que o Presidente Geisel visitou des-

de março, em apenas três a Arena tem
expectativa de vitória, tendendo o elei-
torado, nas demais, para a Oposição. Se-
gundo consenso dos políticos locais, os
efeitos das visitas foram momentâneos,
com poucos resultados residuais a ponto
de influírem nas eleições.

Nessas visitas, a maioria realizada a
pedido das lideranças arenistas, o Pre-
sidente inaugurou obras públicas, assi-
nou contratos para novos empreendi-,
mentos, concedeu audiências a dirigen-
tes políticos, sindicais e estudantis e fez
alguns pronunciamentos públicos.

As mais bem sucedidas visitas pre-
sidenciais foram às cidades de Ribeirão
Preto (117 mil eleitores), Bauru (66 mil)
e Jaú (26 mil), nas quais ele próprio ex-
ternou publicamente sua emoção pela
receptividade. Nessas cidades os candi-
datos arenistas admitem ter consolida-
do suas posições, que já e-ram favoráveis.

Além da capital, Geisel esteve ain-
da em São José dos Campos (70 mil elei-
tores), onde há relativo equilíbrio, ten-
dendo para a Oposição. E visitou reco-
nhecidos redutos oposicionistas como
Santos (205 mil), Cubatão (30 mil), Cam-
pinas (200 mil) e Guarujá (37 mil), on-
de a situação política parece definida
para o MDB, exceto em Guarujá, que
tem posições equilibradas. As pesquisas
indicam que o Presidente tem melhor ín-
dice relativo de popularidade no Rio de
Janeiro do que em São Paulo.

Paraíba
João Pessoa — A visita do Presidente

Geisel à Paraíba nos dias 2 e 3 de ju-
nho — municípios de Cabedelo, João
Pessoa, Campina Grande e Patos —
sem pronunciamentos políticos e recebi-
da em silêncio pela Oposição, aparente-
mente não alterou o quadro para as
eleições locais.

Em Cabedelo, cidade portuária, é
provável a- vitória do MDB. Em João
Pessoa e Patos, segunda cidade em im-
portancia econômica do interior do Es-
tado, o- resultado das eleições é impre-
visível. Em Campina Grande, como nas
eleições anteriores, o pleito vem sendo
disputa com muito equilíbrio.

Políticos dos dois Partidos admitem
que a assistência governamental no
combate à seca ajudou a campanha da
Arena, mas sem o poder de decidir as
eleições mesmo nos municípios direta-
mente beneficiados pelas frentes de
trabalho.

Paraná
Curitiba — As eleições ganharam um

caráter de plebiscito no Paraná, desde
que o Presidente Geisel, ao visitar em
abril o Município de Cândido Rondon,
fez seu primeiro pronunciamento politi-
co, pedindo apoio à Arena."O Presidente Geisel fez destas elei-
ções municipais uma eleição especial",
afirma o presidente da Arena paranaen-
se, Afonso Camargo Neto, enquanto o
Governador Jayme Canet Júnior, susten-
ta que "o pleito será muito importante
porque decidirá os rumos da Pátria".

Para o Deputado Deni Schwartz
(MDB) o significado de plebiscito que
ganharam as eleições "tem grande im-
portancia pois o crescimento do MDB é
inevitável e vai assegurar a realização de
eleições diretas em 1978, como prevê a
Constituição. Se o sistema recuar e mu-
dar as regras do jogo terá de pagar um
preço internacional muito alto".

O risco assumido diante das críticas
te ato da vida democrática, dele partici-
pando como chefe do seu Partido, vale
dizer que, como cidadão, o Presidente Er-
nesta Geisel abre perspectivas novas ao
processo político, através de um exem-
pio verdadeiramente edificante. Quem
participa de um pleito se integra numa
luta, cujos resultados, por mais favorá-
veis as circunstancias, não podem ser
previstos"."Há evidentemente", continuou,"margens de riscos, e os riscos são ine-
rentes ao ofício de um verdadeiro líder.
Sou sempre inclinado a louvar os atos
de determinação e coragem, embora em
política tudo se interprete em total sub-
missão ao êxito"."O Presidente, participando intensa-
mente da campanha, enterrou velhas
práticas de políticos que pessoalmente
não se comprometiam, mas entregavam
o que não era seu — as coisas do Estado
— ao mso, gozo e êxito de seus correli-
gionários. Hoje, o Chefe da Nação par-
ticipa do pleito. Quebra uma tradição
viciada e se projeta como um autêntico
líder, que não dá a palavra de ordem,
mas oferece também seu próprio exem-
pio".

"Foi o envolvimento do Presidente da
República que venceu os pessimistas e os
céticos, que não acreditavam no calen-
dário eleitoral, e isso não apenas foi im-
portante para o Partido mas para o pró-
prio processo político brasileiro." Essa é
a opinião do Deputado Francelino Perei-
ra, presidente da Arena, um dos grandes
incentivadores da participação de Geisel
na campanha."As viagens serviram para reforçar a
estrutura do Partido, aumentar a sua
unidade e sobretudo para mobilizar a
população e as lideranças em quase todos
os pontos do pais, mostrando-se ao povo
que há perfeita unidade de ideiitificação
entre o Partido e o Governo", adiantou.

O povo sabe
Scyundo o Sr Francelino Pereira,

hoje existe uma comunicação entre o Go-
verno e o povo brasileiros, que se realizou
exatamente porque a Arena serviu de elo
para estabelecé-la, e isso se fez sem que
o Governo precisasse fazer nada que ai-
terasse a sua linha de ação, tanto no sen-

No último dia 30, em sua nona visita
ao Paraná, Geisel fez pronunciamentos
políticos em Guarapuava e Cascavel, pe-
dindo aos candidatos arenistas que dei-
xassem as divergências e trabalhassem
pelo Partido.

Em Guarapuava o MDB reagiu forte-
mente à visita de Geisel e levou seu pie-
sidente Ulisses Guimarães para um comi-
cio ali na última quarta-feira. Em Cas-
cavei, porém, os efeitos foram mais fje-
néficos: no início da campanha o MDB
era franco favorito, mas hoje já nãoKse
arriscam previsões.

Espírito Santo
Vitória — A Arena pouco capitalizou

do prestigio do Presidente Geisel duran-
te sua visita de junho aos municípios de
Vila Velha e Vitória, quando, além 'da
inauguração de um conjunto residencial
como parte do processo de desfavelaanen-
to da capital, apenas se falou de pio-
biemas sociais.

Em Vitória, Geisel teve contatos St»-
mente com autoridades e empresários,
não fazendo pronunciamento político,
mas segundo o Governador Élvio Alva-
res "a figura do Presidente está ajudan-
do decisivamente a Arena a ganhar es-
tas eleições". Ele disse que todos os pro-
jetos federais para o Estado têm sido
viabilizados, com destaque para os do
campo da política social, através do BNH.

Pernambuco
Recife — Ao visitar Pernambuco rje-

Ia última vez, em agosto, lançando em
Recife o Projeto Sertanejo e inauguràh-
do em Carpina a barragem contra en-
clientes, o Presidente Geisel não fez pro-
nunciamentos políticos, mas a Arena
considerou sua presença como "mais um
ponto de força para o Partido no Estja-
do".

O Senador Paulo Guerra achou a .yi-
sita "bastante benéfica" e em sua cam-
panha os candidatos arenistas enfoca-
ram como uma dádiva do Governo o fato
de Recife estar livre das cheias. O Pro-
jeto Sertanejo é tema de comícios no
interior, embora o MDB afirme que '!tu-
do continua só no papel".

Enquanto muitos ônibus e automó-
veis, na capital, ainda portem os dizeres"Pernambuco agradece a Geisel" o Depu-
tado Manoel Gilberto declara que "nada
há a agradecer, pois as cheias já deve-
riam ter sido evitadas há muito tempo
pelo Governo e os próprios arenistas, èn-
tre eles o Sr Paulo Guerra, reconhecem
que o Projeto Sertanejo é utópico". '

Piauí
Teresina — Durante a campanha

eleitoral deste ano, o Presidente Ernesto
Geisel só visitou uma cidade piauien-
se: Teresina, onde presidiu a inaugura-
ção de três importantes obras de curiho
social, executadas com recursos federais.
Esse sentido administrativo não inva-
lidou os objetivos políticos, pois a cam-
panha da Arena, não só na Capital co-
mo no interior, passou a girar em torno
da figura do Presidente e*do rápido pro-
nunciamento que fez na inauguração* do
conjunto Bela Vista, da Cohab-PI, pe-
dindo ao povo apoio para a Revolução.

O Presidente não entrou no mérito
do maior problema que aflige a Arena
do Piauí — a briga entre grupos do Par-
tido nos municípios de maior concen-
tração eleitoral. Mas o, fato da pre-
sença no Estado, ao lado do Senador
Petrônio Portela, líder de uma das alas
arenistas, e do Governador Dirceu Arco-
verde, foi interpretado e projetado .co-
mo manifestação de apoio presidencial
ao grupo que está no poder, e, conse-
quentemente, uma advertência aos que
estão, tangidos por implicações locais,
comprometidos com candidatos do MDB.

Bahia
t

Salvador — A Capital e Feira de San-
tana, onde se desenvolve a mais dispu-
tada campanha eleitoral entre o MDB e
a Arena na Bahia, a 108 km de Salva-
dor, com 220 mil habitantes e 80 mil elei-
tofes, foram as duas cidades baianas "vi-
sitadas pelo Presidente Geisel ao longo
do período de mobilização para as elei-
ções municipais.

Em Feira, no dia 14 de maio, a con-
centração pública assistida por mais'de
10 mil pessoas, com a presença do Pre-
sidente Geisel e do Ministro dos Trans-
portes, Dirceu Nogueira, que assinou a
autorização de recursos para a duplica-
ção da pista da perigosa Rodovia Ftíira
de Santana—Salvador, foi transformada
em tumultuado comício quando, ao dis-
cursar, o Governador Roberto Santos
lançou o nome do médico Ângelo Mário
como candidato único da Arena a pre-
feito do Município, atualmente controla-
do pelo MDBi.

tido ético quanto no político. Ele reagir-
mou o que dissera ao destacar os pontos
de êxito que a Arena obteve: crença^ no
calendário eleitoral, afirmação da l\de-
rança da Arena, identificação entre Arena
e Governo, fim à idéia de Partido [em
crise, derrota do negativismo, criação de
estrutura sólida de diretórios, plena mo-
bilizaçáo das bases, ação permanente [das
lideranças na Câmara e Senado e a
criação de uma imagem condizente çom
a ação do Partido.

O presidente da Arena afirma que,
embora realizada cm cada Capital, 'em
cada pequeno lugarejo do interior, a cam-
panha eleitoral de seu Partido foi for-
mulada e coordenada pela direção na-
cional, que procurou manter permanente
contato com a sua estrutura de base, in-
formando-se constantemente sobre as
tendências do eleitorado.

"Estou certo de que, em matéria, de
eleição municipal no Brasil, nunca se ,ve-
rificaram um engajamento tão completo
e uma mobilização tão grande das bases
partidárias e do eleitorado. Foi esse tra-
balho colossal que nos permithe vencer o
pessimismo e atrair entusiasmo e otimis-
mo para nossas fileiras."
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Eleição de prefeito pode ser derrota de Governador
Eleger o prefeito de certas cidades

passou a ser questão de honra de mui-tos governadores. Assim, derrotar o Se-
nador Orestes Quércia em Campinas se--ria a maior satisfação do Governador
Paulo Egydio. "Não é ponto de honra
dò Governo — disse ele — mas me sen-

. feiria muito satisfeito se a Arena ganhas-
..se em Campinas. "Seu candidato é o Sr

Sérgio Castanho.
Mas, a vontade do Governador pau-lista parece que não vingará. O MDB

^espera "uma vitória em grande escala"
em Campinas. E já aponta como novo
prefeito o Deputado federal Francisco

_Amaral, o mais votado em São Paulo em
1974, que conta com o apoio do Sena-"dor Orestes Quércia.

Caxias do Sul
nua No Rio Grande do Sul, com raras
--exceções, as Prefeituras estão sendo
.ndisputadas palmo a palmo. Mas, pelotas,
"<ó segundo colégio eleitoral do Estado,
^perdeu nas últimas semanas as prefe-
.rcências da disputa partidária para Ca-

cxias do Sul, município de 170 mil ha-
bitantes, onde o Governador Sinval
-Guazzeli tem interesse na vitória da

,.,Arena. .
õ«i E' a terra do ex-Governador Euclides
-.Triches, que se licenciou da direção da
- Companhia Vale do Rio Doce, para par-

ticipar ativamente da campanha do seu
., ex-Chefe da Casa Civil, Victor Faccioni.

Lá esteve, durante quatro horas, o Pre-
sidente Geisel, para prestigiar o homem

i que ele mesmo convenceu a candidatar-' se, por ser o único capaz de unir a
Arena.

Há mais de ano, no entanto, um
MDB bem estruturado trabalha para ele-
ger o advogado e radialista Mansueto"Serafini Filho, que abriu mão de sua
candidatura a deputado federal em 74"fiara assegurar a vitória do Sr Nadir
Rossetti. A cassação recente do Sr Ros-""fcebti não abalou a candidatura do Sr"Mansueto, que tem todo o apoio do pres-"tigiado presidente do MDB gaúcho,
Deputado Pedro Jorge Simon, também
caxiense.

-IUj

,fcã.j Pernambuco
O Governador de Pernambuco, Mou-

-„Ta Cavalcanti, está pessoalmente empe-
nhado em ganhar as eleições em Naza-

-isijê da Mata, terra natal do seu grandeinimigo na Assembléia Legislativa, o
Deputado Jarbas Vasconcelos, presiden-

...te regional do MDB. Foi lá que ele co-
meçou a participar da campanha elei-

-., tpral. Após jantar solene à luz de velas
;_e ao som, de desafinados violinos, o Sr

„"Moura Cavalcanti chorou èm praça pú-Tjlicà, pediu voto com humildade, mas
terminou dizendo que "Nazaré da Mata
só terá um.centro social, hospitais e es-
colas se o Prefeito eleito for da Arena".

O Deputado Jarbas Vasconcelos ga-¦ -xamte que elege seu candidato, o Sr Tor-
^quato Ferreira Lima Filho, 24 anos,

.•...cuja família ,é a única, entre ps 68 for-
~-;necedores de cana do Município,, que-,.', pertence à Oposição e tem ao seu lado

-.10 mil trabalhadores rurais. O candidato
..,„4a Arena é o advogado Jaime Corrêa.
-"" Caruaru, a principal cidade per-.i/inanibucana da Zona do Agreste, locali-
-nisada a 132 quilômetros do Recife, é ou--r-tro reduto eleitoral que: está sendo dispú-
-ditado palmo a palmo pelos dois Parti-
"«ios. Logo que a Arena soube que o ban-

.«.'.cario José Queiroz, 34 anos, seria o can-
«"didato do MDB, conseguiu sua transfe-—Vencia para uma agência do Banco do
"¦«Brasil no Rio de Janeiro.
-"' O Sr José Queiroz abandonou o em-" "^rego no Banco e voltou a Caruaru como"•'«vitima da violência e arbitrariedade do

Governador Moura Cavalcanti". Pára--.enfrentá-lo a Arena escolheu o ex-
! "'Deputado estadual Drayton Nejaim, que¦•-"ficou conhecido por ter seqüestrado e

espancado sua ex-mulher, a então Depu-
tada Araci Nejaim (hoje, Sousa). Ele
conta com o apoio de todos os comer-
ciantes da cidade.

O MDB, que fez o atual Prefeito,
reconhece que a eleição é difícil, mas as-
segura que vence, "pois não é possível
que um homem honesto perca para um
marginal.".

Bahia
Vencer em Feira de Santana é a vi-

tória moral a que aspiram Arena e MDB
na Bahia. Foi lá, município de 70 mil
eleitores, que o Governador Roberto.San-
tos abriu a campanha politica na Ba-
hia, a 14 de maio, quando acompanhou
o Presidente Geisel a unia concentração
popular. Feira é a segunda cidade da
Bahia em população e importância eco-
nômica, alem de possuir o maior com-
plexo viário, do .país, ligando pratica-
mente todo 0 sistema rodoviário nacio-
nal. ¦ i ¦

Mas, Feira de Santana é também a
terra do Sr Francisco Pinto, que foi seu- ,
Prefeito em 1964 e por ela eleito depu-
tado federal em 74. O atual Prefeito José
Falcão foi eleito em 72 sob sua influên-
cia. Francisco Pinto foi cassado por fa-
zer pronunciamento contra o General
Pinochet, Presidente do Chile. Recente-
mente, voltou à Feira e foi recebido com
grande manifestação popular.

Paraíba
Campina Grande está entre os 100

maiores municípios, do Brasil. Lá, é
crença geral, o MDB está fora do páreo.Mas, o candidato do Governador Ivan
Bechara, Sr Entvaldo Ribeiro, difícil-
mente ganhará para o candidato da
Arena-2, Sr Juracy Palhano, que impôs
sua candidatura à custa de lances es-
petaculares> inclusive ameaçando pas-sar-se para o MDB. ;

Outros Estados
No Paraná, o Governador Jayme

Canet Júnior, faz questão de ganhar emFrancisco Beltrão, município que há 16
anos é dominado pelos trabalhistas, de-vido à sua colonização gaúcha. O.MDB
levou o Senador Paulo Brossard paradiscursar em Francisco Beltrão e garan-te que continua cóm a'Prefeitura, ele-
gendo o ,Sr Severino Sartori.

Em Sergipe, a vitória está difícil pa-ra a Arena em Itaporanga d'Ajuda, on-de ela precisa ganhar de qualquer-ma-neira, por ser o reduto eleitoral dos seus
principais dirigentes. O empenho do Go-
vernador Divaldp Suruagy, de Alagoas,
está centrado em Arapiraca, segundo mu-
nicípio do Estado em arrecadação de
ICM e que, na última eleição, elegeu so-
zinho um deputado federal do MDB.

No Piauí, a Arena está dividida e
muitos arenistas apoiam candidatos do .
MDB, como em Parnaíba, onde se cho-
cam os. partidários do Senador Petrônio
Portella e do ex-Goverriador Alberto Sil-
va. Resultado negativo em Parnaíba, po-
dera ser favorável ao Governador Dir-
çeu Arcoverde, que se empenha em ven-
cer em Floriaho e Picos.

Embora sem eleições para prefeito,Belém e Santarém, redutos do MDB, são
os dois municípios onde o Governador •'Aloysio Chaves gostaria de fazer maioria
de vereadores, dada a importância que te-
rão nas eleições' majoritárias e propor-
cionais de 1978..

Em Minas, existe apenas uma cida-
de onde a Arena considera que já per-deu as eleições: Contagem, maior con-
centração operária do Estado, com 62
mil eleitores. Mas» tanto o Governador
Aureliano Chaves, em Minas, como o Go-
vernador Irapuan Costa Júnior, de Goiás,
não se. empenharam em ganhar eleições
em determinados municípios.

antes do NATAL chegar
é hora de comprar

»^^»5AEr^^^_||g. presentes ^^^^^MA^mSSoS!^^^

I Global35mm-automática 40x

% Halina 35mm-Paulette...„. io x

| Chinon 35 E.E.-automática 15 x

| Olympus Trip 35 ;.„.. 5x

I YashicaReflex F/1.2............ 20 x
:j Seagull 6x6  15x

59,
122,£Í96,
526,
443,
216

| Chinon-zoom3x-macro 5x 698,;!

| Canon-zoom 3X-macro lox 473,-:

j-i: Yashica-macro zoom  lox 480,:!

;i|: Chinon-zoom 5 x-sonoro 15x 76'2r;i
:•:¦ Mapnon-zoom 8xsonoro20x 520,•:

| PROJETORE5 DE SLIPiS 1
| Paximat 150s/automático lox 270,j:

| IEC-LH-150-automático 10 430,;:

$ Cabin-lOOOA-automático 5x 731,;:

| Kodak "S"-c/timer  20x 414/]

| Cabin 2000 R-rotativo...... 15x 37l,:|
OJETORES DE CINE 8-S/8

:•:¦ Rotor-automático

| Cabin-MP-290

I Magnon D.S.T.
S Cabin-sonoro
8 i.E.C. 16mm-sonoro

tiiMiiimt 10 x

««¦«••••¦¦•••«••¦IM» lUX ^J^J%Jf [

• •*MM*t*«***t*t»1 15 x 435, í
15 x 657,;
20 x 524,;

A VISTA
ijCamara Kodak tira teima 99#-i;i;

|CamaraYashicaeletro35  1*450/ g
I Fumador Chinon zoom 3x... 2.690, g
| Proj. Slides Paximat s/autom. 1.790, |
|ProjetorCineRotor8S/a 2.290, |
| Projetar Cine Kodak sonoro 6.295, $
| Flash Hánimex Eletrônico ..... 295, |
| Flash National Eletrônico' .... 330, |

;;.; APARELHO REAL 22 pçs.
;•:; Jantar-decoraçãofrizo prata.-,., tyiiia

| APARELHO STEATITA 42pçs.
:;:! Jantar-decorações luxo...,..„..„, a«i.t<

| APARELHO STEATITA
$: chi-café-bolo-decorações luxo 4vi,i«

| APARELHO STEATITA 42pçs.
;í; Jantar-o aristocrático....,.....,.,, òvíhh

| APARELHO STEATITA
;:•: Chá-café-bolo-o aristocrático.,. Âviiia

| APARELHO GOYANA22pçs.
•:•: Jantar-várias decorações „.... ovina

| APARELHO GOYANA 48 pçs.
£: Jantar-chá-café-várias decor.......àvun»

| FAQUEIRO WOLFF
$ 130 pçs. prata „„ 4»;,ia

;:•: BANDEJA RETANC. PRATA
:¦:• 42 x32cm- trabalhada. à.i.ia

| SOPEJRA ESTILO EGÍPCIA
;$ trabalhada-prata ò vi.tta

| BAIXELA FRACALANZA
£• Jantar -10 pçs. - prata 0. viiia

| FAQUEIRO HÉRCULES
¦:•! 101 pçs.-inox..,..........™.........,. èvi.M

| FAQUEIRO HÉRCULES
$ 130 pcs.-inox.- .—,—..., Avlna

| BAIXELA FRACALANZA
•;•; Jantar-8 pçi.'-inox...^,..„..,..„.„¦ aviiis

I BANDEJA FRACALANZA
:;:.RelatiRulai-52x31cm-inox...;... 4>i.i.

299,1
595/
295,
760J
375/
375,!
560,!

2.650,
225,
495,

1.295,
545,
960/
325,
138,

CALCULADORAS
;:i PHILCO DE BOLSO
;'•:• o matemático portátil  ò ví.m

| PHILCO DE BOLSO
;:•;8 dígitos-Vi-constante memória a «mi

I TEXAS DE BOLSO
Si 8 dígitos-l.-constante memória iviiu

I TEXAS DE BOLSO
íji] semi-cientHica, ihu—. *v;,i«

IHEWLETTPACKARD (H.P.) O OCO i
£ de bolso-supèr cientifica.—, èwiiio ^a*w J*/jr ;

|texasdemesa
;:•; 10 digitos-%-memória.

| RICOH DE MESA
Íji; 12 dfgitos-%-memória

tvIM

MMWtM *vWa

225,
269,
269,
360,

1.270,!
1.690,]

ISonyTA-70

; Gavox 80 

FBL100W

Spectro 100 w...
Royal 40 
Pioneer SA-7300

RECEIVERS

 10 330,;
 10 303,;

........ io 473,;
 iox 540,;
 10 226,:
 20, 372,;

| Philips RH-747c/2 cxs.... lox 555,;

| Sony STR-230A  10 x 741, j
|fblar-5ooo  io x 665,;
:j; Kenwood KR-3400  15x 573,;
I Pioneer SX-300  20 x 372, j
I SINTONIZADORES AM/fM"37?;;

FBLTS-2200 ., 10 x
PolyvoxC/AFC 10x 329/;
Crown Corona lox 198,;
Royal stereo 5x 293,;
Pioneer TX-S300 ,... 15x 291yj

TOCA-DISCOS E DECKS
BSR-C-123 stereo...., 5x 423,:
Philips GA-408/GP-400... 15x 371, j
Pioneer PL-15 I5x 496, \
Deck Pioneer CTF-2121... 10 x 1.180, \
Deck Akav 4000 PS MKII -?ox 634,;

:;i Headphone Polyvox stereo  350, ';•;;

;;i; Amplificador Royal 100w ster. 2.390|.;i|i
:;j; Amplificador Gavox 80w ster. 2.080, jx
| Sintonizador Corona AM/FM 1*350/1
| Receiver Pioneer AM/FMi-  6.090,1

| Receiver Philips RH-707-72W 3.650, |;
;:•; Toca Discos Grundig stereo... 1.440,ii;;

| Toca Discos BSR C-123-stereo 1.690,|

PREÇOS MAIS BAIXOS NA NOVA LOJA RUA 7 SETEMBRO 183 A187
LCJAS ESPECIALIZADAS EM: CINE FOTO SOM CALCULADORAS PRESENTES

wS^lx fim èIuã

CENTRO - RUA SENADOR DANTAS 28 ¦ 36 Clnalftndla
CENTRO - RUA DO ROSÁRI0174 (quase esq. o/ Uruguaiana)
CENTRO - RUA 7 SETEMBR0183 (Parto Rua Ramalho Ortigio)
BONSUCESSO • AV. NOVA YORK 21 (esq. c/ pça. das Nações)
COPACABANA - RUA SANTA CLARA 26 (aberta ató 22 Hs.)
TIJUCA • RUA CONDE DE BONFIM 597 (aberta até 22 Hs.)
COM ESTACIONAMENTO PELA R. VISCONDE DE CABO FRIO

lwasTIMES
SQUARE

-li»-
kh I

ENSEADA DAS GARÇAS. DE PAI PARA FILHO A PARTIR DE 697 MENSAIS.
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B liifcfe Si
É possível que, desde pequeno, vocô

tenha ouvido de seu pai o que ele
ouviu de seu avô: "meu filho, dinheiro em
terreno é o melhor negócio do mundo".

Depois, vocô viu áreas incríveis, na
¦Barra e no Recreio serem vendidas
á preços baixos, quase de graça. E ficou
espantado com a valorização que elas
tiveram em pouquíssimo tempo.

Hoje, ó preciso ter muito dinheiro para
comprar um terreno lá, pagando à vista.

Então, vocô tem que parar e pensar
muito sobre isto: ainda é possível
comprar uni terreno de praia no Rio de
Janeiro, financiado em até 120 meses
com prestações a partir de 697 cruzeiros
mensais.

Estamos falando da Enseada das
Garças. Terrenos valorizados pela
própria natureza do lugar, entre. Pedra de
Guaratiba e Sepetiba.

Terrenos que já estão com todas as
obras de estrutura prontas, a espera de
sua residência água, luz, galeria de águas
pluviais, rede de telefones,
ruas asfaltadas com 12 metros de largura
e canteiros centrais arborizados.
Até mesmo um pier para a atracação do
seu barco.

Visite a Enseada das Garças e leve seu
filho. No meio de um passeio ou durante
uma pescaria animada, vocô pode colocar
a mão no ombro dele" e dizer também:"meu filho, comprar terreno é.um excelente
negócio".

OP* rt^**^ - _^:_ ^**4\ DOS QAN0€»ANTES "^^

Prestações desde
Cr$ 697,00 mensais

Informações e vendas no local ou na:

tgos

Mgoimbral

TERRENOS A PARTIR DE 360 m* FINANCIADOS EM ATÉ 120 MESES. Entre Pedra de Guaratiba e Sepetiba, siga a Estrada do Piai até o mar
e encontre a Enseada das Garças.

empreendimentos imobiliários Itda.

Av.Franklin Roosevelt, 23 - grupo 1.010
Tel: 252-6185
Rua 7 de Setembro, 88 - gr. 707 - Tel: 222-5507
Stand - Tel; 397-7424 e 397-7540 - Croci - 7237
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Humor
Depois que Jaboatão, em

Pernambuco, elegeu o Bode
Cheiroso e São Paulo fez
também vereador o rinoce-
ronte Cacareco, o humor e
a extravagância se engaja-
ram definitivamente às
campanhas eleitorais n o
Brasil. São muitas as ma-
neiras de sensibilizar o elei-
toràdo.

' 
No Início da carreira poli-

itlca, Jânio Quadros, então
candidato a vereador,; to-
mava injeção e comia san-
djiiche de mortadela em
público.. O mineiro Nelson
Thlbau, na década de 50,
prometia pôr uni navio na
Lagoa da Pampulha, em
Belo Horizonte, caso che-
gasse à Prefeitura. Jânio
galgou quase todos os pos-
tos,na política, mas a Pam-
pulha nunca teve um navio.

MENSAGENS DE FORÇA

A criatividade dos candi-
datos foi maior este ano. No
Rio, Edgar de Carvalho Jú-
nior (MDB) aproveita um
sinal fechado para fazer co-
inícios relâmpagos e Agosti-
nho Amaro, dono do cobiça-
do número 2222 (Arena),
percorre as feiras-livres,
•nas quais, dizendo-se' repre-
sentante do Presidente, da
República, obriga o féirànte
e vender pelo preço de ta-
bela.

i-.Silvio Morais (MDB) ins-
tjilou-se no Bonde do Eovo,
um bonde restaurado, puxa-
do por um trator. Daysi Lu-
cldi (Arena) tirou partido
de um forte veiculo de co-
municação: o rádio. E seu
programa — Alô, Daysi —'
distribuiu material de pro-
paganda, 'ofereceu mais,
brindes e continuou aten-
dendo a pedidos de empre-
go ou doação de material.

Mesquita Bráulio (MDB)
criou um esquema suigene"
ris. Desde abril transforma
em processo as queixas pú-
blicas. O método é simples:
sua equipe vai ao local de |
onde partiu a reclamação e
convence os moradores a'
•assinarem uma petição.
Nesta; a décima assinatura
é- do candidato. O número
é" suficiente para dar entra-
da no processo e depois en-
via uma cópia para cada
üm dos assinantes. "E' a' prova de que alguém se in-
teressou pelo problema e
agiu", acrescenta.
y A rima é a alma da pro-
paganda de Jeremias Matos
(Arena): "Paz e alegrias,
vote em Jeremias". "A FEB
esmagou o nazismo, a revo-
iução esmagou o .comunis-
mo; esmague, com seu voto,
o pessimismo". Ivo da Silva
(Arena) e Mário Perrota
(MDB) são outros cândida-
tos da linha poética: /'Por
um Rio ativo, vote no Ivo".
"Não pense em derrota, vo-
•te no Perrota."
li
ZEBRA

it
• .

J Em São Gonçalo, Estado
do Riq, o candidato a pre-
ifeito pela^ legenda 3 da Are-
ha, advogado Mário Corrêa,
adotou a zebra como simbo-

-Io de sua campanha, justifi-
cando a condição de azarão.
Nos volantes, fotografias e
camisas distribuídos, está
¦escrito: "Vai dar zebra."
' Em São Paulo, no Viaduto
;do Chá, o advogado Mauro
Costa, irmão do ex-Depu-
tado Pedro Geraldo Costa,

.notório pelo seu humor, ins-
¦¦talou uma caixa com uma
luneta. Os curiosos, foram

.fila para olhar. Lá dentro
«há simplesmente a mensa-
igem do candidato: "Vote

Jem Mauro Costa".
J Uma praia artificial, é o
;que promete aos eleitores
kde Ribeirão Preto, cidade do'interior 

paulista, o ex-luta-
Jdor de boxe Manoel Azeve-
¦|do, o Negrão. Outra promes-
>sa de Manoel (MDB) é lu-
jitar por uma melhor assls-
Jtência aos velhos. Ele fez a
jcampanha num avião- sem
iasas, montado no chassi de'um carro antigo.
i Em Tatuí, também em'São Paulo, Marcelo Ferreira
JfMDB) apelou para um ál-
,bum de figurinhas. Confes-
.sando-se seni dinheiro para
;uma campanha no nível
;dos outros candidatos à
Prefeitura — dois da Arena

,e mais dois do MDB —,
^Marcelo distribuiu 5 mil ál-
'buns e cerca de 2 milhões
.de figurinhas. As fotos são
[dele, do seu candidato a vi-
"ce-prefeito, dos candidatos
¦à vereança, de sua casa, da
escola onde estudou, a da
faculdade que cursa. Ás fi-

e criati
JORNAL DO BRASIL . n Domingo, 14/11/76 Q 1? Caderno

tado~votó
gurinhas mostram também
o que pretende fazer.

Mesmo sem oferecer prê-
mio aos que completaram'.
o álbum, ele conseguiu mo-
bilizar a atenção da cidade!"Até candidatos da Arena"
— afirmou — "foram ajo
meu comitê buscar envelo-
pes de figurinhas para os
seus filhos."
"O MACACO
TA'CERTO"'

Nem só os candidatos
apelam para o pitoresco. O
MDB de Ourvelo, Minas Ge-
rais, distribuiu um volante
com 21 razões para~se notar
no Partido. O volante tem
a figura de um macaco
afirmando que "o povo ago-
ra só vota no MDB" e a ex-
clamação do eleitorado —
"o'macaco tá certo" ,— re-
petindo o dito da televisão.

Com o nome sobre a foto:
grafia de um peixe e a ins-
crição "peixe dos pobres",
João Sardinha (Arena) teh-
ta a reeleição para a Cama-
ra dos Vereadores de Belo
Horizonte. Seu apelo é diri-
gido às classes mais humil-
des. Na Capital mineira,
Milton Nicolal (MDB) pede
votos e ameaça morrer de
paixão se não for eleito.
Sua mensagem: "Milton Ni-
colai, o homem que- leva
problemas e traz soluções".

Vicente Sailes (MDB)
promoveu-se atrav és de
uma coluna, assinada rio
Diário da Tarde de Belo
Horizonte, onde fazia trocas
de objetos entre leitores,
e eleitores potenciais. Re-
centemeute, uma mulher
ofereceu um sitio "com sub-
solo rico em petróleo" por
por uma casa com varanda
no Centro da Capital.

A ROUPA DÉ
SANDUÍCHE

A mais curiosa figura da
campanha eleitoral recifen-
se é Geraldo Paulo de Jesus
(Arena), que desfilou pela
cidade, vestido de sandui-
che "para representar o
aperto d á situação". Se-
mi-analfabeto, ele repetia
sempre que falava multo
devido àfalta de dinheiro:
"Tô gastando apenas saliva
e sola de sapato". '

Severino dos Santos
(MDB), 27 anos de idade,
contínuo do Serpro, salário
mensal de Cr$ 840, carim-
bou slogans em formulários
de computador, seus volah-
tes, dois dos quais fizeram
sucesso: "Pretos, brancos e-
grã-finos, votem,em Severi-
no" e "Viva tranqüilo, sem
espantos, votando eiii Seye-
rino dos. Santos". Batista,
distribuiu seus volantes nas .
portas das igrejas evangéll-
cás do Recife. - :,'>í,v";

FILOSOFIA ( 'ri^víisil
DO ENGRAXATE ri

Em Porto Alegre, o engra-
xate -Antônio Cândido Fer-
reira (MDB) diz-se conhe-
cedor, "de cadeira", dos
problemas da "gente sofri-
da da cidade", porque en-
quanto "brilha" os sapatos
dos clientes conversa muito
sobre custo de vida, trans-
porte" coletivo e o menor
abandonado.

Com muitos votos no
bairro onde é pároco, o
Padre Ozy Fogaça (Arena)
fez uma campanha otimista
e prometeu desenvolver três
metas: assistência, esporte
e carnaval. Licenciou-se da
paróquia por 60 dias e fala,
inclusive, na necessidade de
um padre-auxlllar para a
sua Igreja.

ZORRO

No Paraná, os casos são
muitos. Em Londrina, José
Benedito Botèr (MDB) ves-
tiu-se de Zorro e, montado
num velho pangaré, divul-
gou sua candidatura, da.
mesma forma como fazia
anúncios para o comércio.
Em Curitiba, o economista
Constantino Cominius con-
sultou muitos eleitores se
teriam coragem de convidar
um candidato para almo-
çar. Ante à resposta afir-
inativa da maioria, progra-
mou um almoço coletivo.

Ainda em' Curitiba, José
Gabriel Gukgielmin (MDB)
apresenta-se como "comer-
ciante e membro da torcida
do A11 é t i c o Paranaense".
Ele é dono de uma boate e
conhecido como o rei da
noite. Na cidade de Lapa,
Otávio Burel, (MDB), ex-
proprietário de um posto de
gasolina, disputa uma ca-
deira de vereador sem se
desfazer do macacão e do
tamanco.

londrinaTPR

vidade influem na dispu
¦'¦¦ -../... 0.v ..„...,.;.,,.„ .... Porto Alagr./RS

Enquanto trabalha, Antônio promete solucionar os problemas dos fregueses Boter pediu votos com o traje e o pangaré dos comerciais

Curv.lo/MB
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Vinte e um itens explicativos completam o volante
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MARCQLINO MARTINS DA COSTA M.D.B. MARCOLINO MARTINS DA COSTA.
A popularidade das histórias em quadrinhos foi muito explorada pelos políticos
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Boa saída justifica a pobreza do candidato: a defesa do meio-ambiente
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Em dia de lei seca, o apelo é o rótula da garrafa proibida
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A música foi %rn dos muitts artifícios usados para atrair o eleitor f
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Partidos acham que as eleições
i» ¦servirão para consolidar bases

As lideranças partidárias e os
Governadores de 10 Estados são
praticamente unanimes ao indicar
as principais conseqüências das• eleições municipais: aperfeiçoa-
mento da democracia, consolidação
dos Partidos, formação de novas li-
deranças e o estabelecimento das
bases eleitorais para 1978, quandohaverá eleições diretas.

Apesar das particularidades re-gionais, os dois Partidos já se con-'jsideram vencedores: a Arena por-"rjque fará a maioria das Prefeitu-
_;£a_ e elegerá mais vereadores; o* Í_DB por aumentar a participação**iio sistema político. E nesse con-*'*tfexto, todos dizem acreditar que as5r regras do jogo serão mantidas, con-*j|orme promessa do Presidente-Geisel.

fX Plebiscito
i_- "Uma vitória do MDB daria
rteíorçá ao Presidente Geisel, que po-
wderia dizer aos que estão ao seu re-
.>.dc-r: fiz tudo o que foi possível, mas
,;A povo quer mudar". O comentário
i.À do presidente do MDB gaúcho,
S^eputado Pedro Simon, para quem
_ka' vitória oposicionista no Estado•servirá, antes de mais nada, "para

a abertura democrática do país".Relacionar as eleições munici-
pais com o Presidente Geisel é ou-
tra constante. Seu empenho foi
destacado pelo Governador Sinval
Quazelli, do Rio Grande do Sul, queo colocou ao lado da grande mobi-
lização dos Partidos, até a nível na-—cional, como razão para "um maior

/_realce para o pleito de 15 de no-
(¦¦yvembro".
il • O que é reforçado pelo presi-
^dente do Diretório Regional da

. .Arena na Bahia, Deputado Pernan-
, ,do Wilson Magalhães: "nada mais
i ixepresenta aquilo que o Presidente
»Geisel vem pregando desde que as-
—sumiu o Governo, do que as elei-
"'•ções livres que vamos ter agora."."-E o Governador do Estado, Rober-
j>to Santos, acrescenta: "Quando
"estamos realizando eleições, esta-'••-nos no alto da distensão".

O caráter plebiscltárlo é enfa-
tizado pelo Senador Virgílio Távo-
rá (Arena-»3E), ao afirmar que"cada liderança arenista está dan-
do de si como se tratasse da con-

servação do seu próprio manda-
to". Opinião que o Governador de
Pernambuco, Moura Cavalcanti,
resume na expressão "um julga-
mento do Governo e de todos nós",
ao se referir à significação das
eleições.

Nesses dois Estados a lideran-
ça oposicionista discorda do cará-
ter de plebiscito das eleições. Para
o presidente do Diretório Regional
de Pernambuco, trata-se de "uma
eleição rotineira, que não pode ser
superdimensionada". Ou como diz
o Deputado cearense Paes de An-
drade, vice-líder do MDB na Ca-
mara Federal: o plebiscito _g"ocorrerá na eleição de 1978".

A síntese da discussão é dada
pelo Governador Sinval Guazelli:"Acredito que nos maiores centros
urbanos, os temas nacionais, em
geral, tenham um certo peso e in-
fluêncla na campanha e, por con-
seguinte, no pleito. ' Quanto aos
municípios menores, os problemas
locais é que prepónderarão".

Dimensão
Na verdade, as eleições de

1978, para Governador, Deputado
federal e Senador, é uma das
maiores preocupações dos políticos.
No Pará, o Governador Aloysio
Chaves e líderes dos dois Partidos
encaram o pleito como um termo-
metro do comportamento do elei-
torado para o futuro. Por isso te-
ria havido um maior empenho na
campanha, principalmente em bus-
ca do eleitorado do interior.

O Governador entende que o
pleito, "acima de interesses mera-
mente municipais ou de lutas de
correntes políticas no interior, te-
rá a finalidade de fortalecer as ba-
ses políticas da Arena, com vistas
às eleições majoritárias para o Se-
nado e proporcionais para a Ca- É
mara Federal e Assembléia Legis-
lativa e, também, para o Governo
do Estado, mantida a regra do
jogo".

Afirmação que se completa
com a observação do presidente do
Diretório Regional da Arena em
Pernambuco, Deputado Aderbal
Jurema: "O próprio Presidente da
República frisou a importância do

município como célula política no
sistema democrático bipartidário.
Assim, o resultado dessa eleição
tem importância não só de ordem
geral, como particular, pois dele
dependerá o fortalecimento dos
Partidos e dos candidatos".

, Fortalecimento para o MDB, o
pleito pode ser expresso pelo pre-'sidente do Diretório mineiro, Depu-
tado Jorge Ferraz: será "mais um
passo na nossa caminhada rumo
ao Poder, que vserá conquistado
através de eleições livres e diretas
em 1978". Seu raciocínio é simples:
o Partido ganhará em todo o pais
porque o avanço de um, representa
necessariamente o recuo do outro;"e a própria direção da Arena re-
conhece que o MDB vai crescer
nas eleições'.

- Otimismo que se repete em Vi-
tórla,' onde o presidente regional do
MDB, Deputado Argilano Dario,
acredita que o Partido conquistará
de 15 a 20 Prefeituras, das 45 que
disputará. E lembra que em 1972 a
Oposição concorrerá em apenas 18
municípios, vencendo em oito.

Na Paraíba, o presidente do Di-
retório Regional do MDB, José
Gayoso, considera as eleições "de-
cisivas para a Oposição em 1978,
quando pretendemos conquistar as
duas cadeiras no Senado, a maio-
ria na Câmara e o Governo do Es-
tado". Argumenta: o Partido ga-
nhará nas grandes cidades do Esta-
do, onde estão 40% do eleitorado.

Em São Paulo, o presidente do
Diretório Regional, Deputado José
Camargo, é ainda mais incisivo: a
vitória é esperada e servirá de ali-
cerce para a campanha, já come-
cada, dos Senadores Franco Mon-
toro e Orestes Quércia ao Gover-
no do Estado.

Apesar da crença na vitória, a
liderança da Arena em vários Eis-
tados entende que a consolidação
do Partido necessita da união de
todas as facções. Para o.Governa-
dor de Minas, ela "é absolutamen-
te necessária para o bom êxito de
todos os projetos do Presidente Gei-
sei, destinados ao aperfeiçoamento
democrático". E acrescenta: a sub-
legenda é uma contingência eleito-
ral, que cessa com a votação.
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'.,'.! '7 liUA BARÃO DE MESQUITA, 483

TIJUCA
ENTREGA EM 12 MESES E 84 MESES PARA PAGAR.

RUA BARÃO DE MESQUITA, 483
Apartamentos com sala, 2 e 3 quartos (ambos com
suíte), 2 banheiros sociais, cozinha, dependências
completas e vaga na garagem. Obra já em
revestimento. Acabamento esmerado. Vista ampla,
iluminação e ventilação perfeitas.

VEPLAN-RESIDÊNCIA _5o¦ Empreendimentos e Construções S.A.
..', Capilal e reservas OS 345.854.623.00

1 Corretor responsável A. P. Ferreira Sr. - J590 -Creci 310

Informações e reservas na loja - Tijuca.Rua Conde de
Bonfim, 190-A - esquina Conselheiro Zenha. Tel: 264-9152

Memorial de incorporação Registrado no Livro 2E às folhas 100 sob o n.° de matricula 3199

mim

STATUS
NA SUA

RESIDÊNCIA.
Rua Arlstide* Lobo, 186

T«1s.t 228.6525 •248-0485 «248-3993

OBJETOS DE ARTE
Aceitamos, mediante prévia o graciosa avaliação, prataria, ta-

pele» persas, marfins, cristais, porcelanas, pinturas a óleo de ar-
listas nacionais t miudezas de qualidade, a fim de completarem os
pequenas leilões da arte que realizamos, toda 4a.-feira, em nosso
-alio, • Rua da Quitanda, 30 — Gr. 211 — Leiloeiro FERNANDO
MELLO - Tels. 242-5531 • 242-8205. Próximo leilão dia 17/11.
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PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
NUCLEAR (MESTRADO)

INSTITUTO MILITAR
DE ENGENHARIA •

O Instituto Militar de Engenharia está recebendo inscrição
de portadores de diploma de curso superior, de graduação em-
engenharia ou bacharel em física ou química, para o CURSO
INTRODUTÓRIO ao programa de mestrado' a ser iniciado dia 4
de ianeiro de 1977, com a duração de 2 meses. Esse Curso, mi-
nistrado em regime de tempo integral, é obrigatório e tem o
objetivo de eliminar deficiências de formação do candidato e
homogeneizar os conhecimentos de alunos orlundoc de! diferentes
centros universitários, tendo caráter seletivo.

O Programa de mestrado tem a duração de um a dois anos,
incluindo obtenção de créditos e' elaboração de tese.

BOLSAS: Curso introdutório (Jan e Fev) — Cr$ 7.000,00
Mestrado: 1.° ano — Cr$ 7.800,00

2.° ano - Cr$ 8.200,00
PRAZO: As inscrições encerram-se a 18 de novembro próxi-

mo, apenas para civis.
Os candidatos deverão dirigir-se ao IME para receber os for-

mulários de inscrição e outros esclarecimentos.
Endereço: Instituto Militar de Engenharia

SEÇÃO DE ENERGIA. NUCLEAR
Praça Gen. Tibúrcio, ./n.° — URCA
CEP 20.000— Rio de Janeiro, RJ (P

PARA VEREADOR

ARALT0N LIMA

(Nome do Candidato)

22/9 /
(Número) ".«.V,

(Partido)
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CONJUNTO GRADIENTE GARSON N.° 3
STR1050:
FM/AM Stéreo Receiver, 70 watts (IHF)
G 6300:
Toca-DiscosGarrard-Gradiente,automático,3ve-
locidades.
MINIDEZ-S:
Caixa Acústica, 60 watts (IHF)
Radiador Passivo, 3 alto-falantes

. 2.593?° 12.968,
12x1.200, =14.400,
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CONJUNTO GRADIENTE GARSON N.° 4
STR1050:'
FM/AM Stéreo Receive_.70 watts (IHF)

G-6300:
Toca-DiscosGarrard-G'radiente,automático,3ve*
locidades.
QUARTETO-S
Caixa Acústica, 7Ú watts (IHF)
Radiador Passivo, 4 alto-falantes.

_x2.684fei3.422,
12x1.242,=14.904,

©gradiente
O puro som de verdade

Garson URUGUAIANA _J OUVIDOR E_ ALFÂNDEGA _. COPACABANA EJ
BOTAFOGO _3 IPANEMA E3 TIJUCA 0 MEIER H MADUREIRA EJ
CAMPO GRANDEQ NITERÓI ? CAXIAS G SAO JOÃO Dt MERITI
NOVA IGUAÇU L_ BONSUCESSO D SÃO GONÇALO.
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Deputado apresenta defesa Comissão dá
ao Tribunal de Contas e parecer após

as eleiçõesnega despesas irregulares
i »Vtto Pavlo — "Esta Dresidência, com viva indig-

n»çáo, refuta haver dispendido, de sua verba de re-
presentação,. qualquer valor — por ínfimo que seja
— na aquisição de peças íntimas femininas, é mui-
to menos empregado qualquer importância em obras
de reforma de sua residência, consoante assoalha-
do criminosamente pela imprensa, em face da la-
mentável quebra de sigilo que se verificou na es-
pécie", afirma o presidente da Assembléia Legisla-
tiva, Deputado Leonel Júlio, na defesa que ençami-
nhou ao Tribunal de ContaSj ao prestar esclareci-
mentos sobre os gastos de sua verba de representa-
ção.

O Sr Leonel Júlio não respondeu se processa-
ria alguém por ter divulgado o relatório do Tribu-
nal de Contas e da Comissão Executiva do meu Par-
fiscais de compra de peças íntimas femininas."Aguardo primeiro um pronunciamento do Tribu-
nal de Contas e da Comsisão Executiva do meu Par-
tido. Somente depois disto é que saberei se vou to-
mar alguma medida. Peço ao Partido que devasse a
minha vida. Se for encontrado algo que me conde-
rie, renunciarei ao meu mandato".

A Comissão Executiva do
MDB vai apreciar quarta-

feira a defesa apresentada
pelo Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado
Leonel Júlio, junto ao Tri-
bunal de Contas, sobre os
gastos nos meses de maio
e junho com sua verba de
representação.

A defesa foi encaminhada
na noite de sexta-feira ao
presidente do Tribunal de

Contas, Sr Nelson Marcon-
des do Amaral. Cabe-lhe,
agora, encaminhar a mate-
ria ao relator do processo,
conselheiro George Noguel-
ra. No relatório já prepara-
do, o Tribunal não aceitou
alguns dados relativos a
eventuais gastos em artigos
considerados supérfluos, co-

mo, calcinhas, sutiãs, tan-
gas, cuecas, alpiste e quire-.
Ia.

Da reunião de ontem,
participaram os Deputados
José Camargo (presidente
do Diretório Regional),.
Freitas Nobre, que ameaça
renunciar ao seu mandato,
além do Sr Leonel Júlio.
Por várias vezes, o Presi-

dente da Assembléia disse
ter sido vitima "de um jogo
rasteiro e de uma mentira
muito grande". O Sr Leonel
Júlio desmentiu que existis-
sem notas sobre aqueles ar-
tigos, mas sabe-se que
quando ps audi:ores do Tri-
bunal de Contas estiveram
na Assamb éia, toda a docu-
mentação foi fornecida pelo

Sr Salim Sedeh. ex-chefe de„
G a b inete, posteriormente
afastado por Imposição de
uma comissão nrocessanta
permanente.

Ao final . da reunião, o
Deputado Freitas Nobre vol^
.tou a pedir à Comissão Exe-
cutiva- do Diretório Regional
providências enérgicas, caso
haja irregularidades.

CRITÉRIO

O Deputado Freitas No-
bre, que ameaçou renunciar
ao seu mandato, se tudo
não ficar "devidamente
apurado", respondeu:' "A
mim, pouco importa a his-
tórla das calcinhas, j d a s
tangas, dos biquínis, dó ál-
piste.e da quirela. Não que-
ro saber de calcinhas. O qüe
me importa agora é o crité-
rio com que é usada a veiDa
de representação. E neces-
sário que o Partido fixe po-
sição neste sentido. Não po-
demos cometer, erros que
condenamos nos ouitros".

O Sr Leonel Júlio quei-
xou-se de que "'somente
agora, pretende-se alterar o
critério anterior. Então, de-
veria o egrégio Tribunal tèr
alertado os chefes de Poder,
para que compusessem sua
documentação e fizessem
seus gastos com obediência
ab novo critério".

Na sua defesa, o Deputa-
do Leonel Júlio desmentiu
os gastos de que é acusado,
do seguinte modo:

Roupas íntimas — "O
Presidente e sua esposa ves-
tem-se de acordo com os
usos e costumes da socieda-
de em que vivem, e sua' in-
dumentária não é diversa
da usada pelos demais Che-
íes de poderes de Estado e
suas respeitáveis senhoras.
Assim, se roupas intimas ti-
vessem sido adquiridas, o
¦i- . - ; J'.V iHJíMiffl

seriam no atendimento de
valores habituais que se in-
tegram no contexto repre-
sentativo-social dos altos
funcionários e administra-
dores. A compra de um ira-
que, casaca.ou smoking, às
custas da verba de repre-
sentação- até nos altos es-
calões da República, pode-
ria ser justificada, embora
não tenham sido adquiri-
dos, nem seus complemen-
tos." - ¦ •_ .; '

Reformas em imóvel —
"Nem peças intimas, nem
reformas em sua residência
contem-se nas compro-
vações de despesas limita-
das pela dotação mensal de
representação, da ordem de
Cr$ 60 mil. Não residindo o
presidente d a Assembléia
em palácio, ou imóvel pago
pelos cofres públicos, pode-
ria incluir melhorias no
imóvel em que reside, para
ali recepcionar embaixado-
res, cônsules, autoridades,
com dignidade e gabarito.
Tais gastos poderiam correr
à conta desua verba de re-
presentação."

Empregados — "E' bom
que se ressalte, permane-
cem, dia e noite, em perio-
dos alternados de 24 por 24
horas, 26 agentes de segu-
rança, motoristas e outros
servidores. Esse pessoal
consome, como é óbvio, uma
média diária de, pelo-me-
nos, 20 refeições.','

A nota do

Pisesideiite
Na reunião de ontem da Comissão Executiva do

MDB, o Deputado Leonel Júlio entregou a seguinte
nota:"Fui convocado pela'Executiva do meu'Partido
para, dentro do espírito que norteia o MDB, ou seja,
jamais realizar prajulgamentos, prestar escla-
recimentos sobre os infundados, tendenciosos e ma-
lévolos noticiários sobre a verba de representação
da presidência da Assembléia."Ontem, enviei ao egrégio Tribunal de Contas,
as explicações que me foram solicitadas acerca dá '
mencionada verba. Fiz questão de antecipar a en-
trega dessas explicações em respeito a meu Partido,
considerando que estamos às portas de uma elei-
ção, da qual, sem dúvida, sairemos mais uma vez vi-
toriosos, e para não deixar que continue a sórdida,
exploração dos fatos."Se me dispus a divulgá-los, antes do seu exa-
me pelo Tribunal de Contas, foi por ter-me consi-
derado desobrigado com a decisão dos seus mem-
bros de realizá-lo em sessão pública. Como não te-
nho nada a esconder, como não fiz nada de que
me possa envergonhar, acho até muito boa a deci-
são dos ilustres conselheiros do Tribunal de Contas."As noticias dando conta do uso da verba de
representação na compra de peças íntimas de ves-
tuário de senhoras e na reforma da minha residên-
cia, não passam de vis calúnias e difamações e seus
divulgadores serão chamados à responsabilidade.

"E não se diga que as notas poderiam ter sido
trocadas. Todas elas foram rubricadas pelos audi-
tores do Tribunal de Contas e levam o carimbo da
presidência. Ademais, para provar a lisura do em-
prego da verba de representação, é a anexação de
notas fiscais autênticas, todas elas referentes a gas-
tos realmente feitos.-"E já que nos referimos a lisura, quero men-
cionar um fato, não para julgá-lo corrupto, mas
sim para mostrar o caráter personalíssimo da ver-
ba de representação: o Diário Oficial, do dia 11
último, publica uma decisão que dá um subpro-
curador do Estado o direito de incorporá-la aos
salários daquele servidor, para efeito de licença-
prêmio, aposentadoria e outras vantagens. Em ou-
trás palavras, a decisão, praticamente, dá à verba
de representação feição de salários. Onde a cor-
rupção?

"Gostaria, também de focalizar outro fato, lar-
ga e maliciosamente explorado': o da minha viagem
a Manaus. Realmente, lá estive, em companhia de
outros 20 presidentes dos Legislativos da Brasil, a
serviço do Poder que represento, em Congresso da
União Parlamentar Interestadual. Fiz as compras,
pequenas, na Zona Franca, como milhares de bra-
sileiros o fazem. Elas foram liberadas pela alfan-
dega local. Dizer algo diferente significa, além de
tudo levantar suspeita sobre a lisura e correção dos
funcionários alfandegários de Manaus, servidores
da União, tão dignos quanto os mais que o sejam."Quero terminar fazendo um apelo aos meus
concidadãos: concedam-me um crédito de confian-
ça, essa mesma confiança que nunca me negaram,
até que o Tribunal de Contas se pronuncie acerca
de minhas contas. Não se deixem embair por essas
manobras eleiçoeiras, do mais baivo nível, è con-
sagrem, novamente, o MDB, nas urnas de 15 de
novembro.

"Não nomeei parentes, minha esposa trabalhou
de graça para o Poder Legislativo, atendendo na
assistência social. Pensavam que ela estivesse no-
meada. Sofreram amarga desilusão."Fico enojado com esta política suja e rasteira,
invadindo o recesso de meu lar, não respeitando
esposa e filhos."Por respeito à ética fiz questão de encaminhar
as explicações, ontem ao Tribunal de Contas, e ho-
je ao meu Partido através do Deputado federal Jo-
sé Camargo, presidente do MDB-São Paulo a quemcaberá divulgá-las ou não".
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MDB alerta
para manobra
em Campinas

São Paulo — O MDB de
Campinas alertou o eleitorado,
através de milhares de panfle-
tos, ontem distribuídos, para"manobras de última hora que
visam a confundir o povo".
Acrescentou que o povo campl-
neiro não deverá "dar ouvidos
a qualquer boato", e que "as
candidaturas de Natal Gale,
Francisco Amaral e Otávio Ce-

cato estão mais firmes do que
nunca".

Em mensagem à população
do Estado, o presidente do Dlre-
tório Regional da Arena, Sr
Cláudio Lembro, pede "uma re-
flexão ao eleitorado para que te-
nhamos uma sociedade civil res-
peitável, capaz de retornar aos
núcleos centrais do Poder". Faz
também um apelo ao eleitorado

para que não vote na legenda, e
sim no candidato, a fim de re-
vigorar a sociedade civil.

Tranqüilidade

O Prefeito de Campinas, Sr
Lauro Péricles Gonçalves, de-:
sistiu de um anunciado "pro-
nunciamento público em busca

de um voto consciente". Ele
abandonou o MDB e apóla ago-
ra a Arena. Alegou que "a cida-
de está tranqüila e a vitória do
meu candidato, Sérgio Casta-
nho, é certa".

O Deputado federal Fran-
cisco Amaral — considerado o
mais forte para a Prefeitura da
Cidade — percorreu as ruas de
Campinas ao lado da atriz de

televisão Regina Duarte e do Se-
nador Orestes Quércia. O Sena-
dor se disse entusiasmado com a
popularidade de Regina, total-
mente incorporada à campanha
de Francisco Amaral: todos os
seus autógrafos foram distribui-
dos em cédulas de propaganda
do candidato.

O comentário na Cidade é

que a sublegenda poderá decidir
o resultado das eleições, princi-.
palmente depois que um candi-
dato da Arena, Sr Lauro Góes,
presidente da Ponte Preta Fute-
boi Clube, distribuiu pessbal-
mente parte dos 25 mil Ingressos
para o jogo de hoje contra 0
Santa Cruz, no Campeonato Na-
cional.
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NOVO CONJUNTO
ESTOFADO REQUINTE
Em tecido listrado c/acaba-
mento em vulcouro

De-rs-aeeroa
Por: £790,
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ESTANTE RIAZOR LUXO
EM CEREJEIRA OU JACARANDÁ
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BICAMA MARQUESA IMPERIAL
Revestida em tecido xadrez exclusivo.
Em madeira de lei escurecida.

De:±2ô©-O0-Por:

MÓDULO P/ FORMAÇÃO DE
DE AMBIENTES - Em tecido lis-
trado exportação com acabamento em
vulcouro castanho.

De: J5007©S Por:
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NOVO CONJUNTO ESTOFADO
"LOS ANGELES" SUPER LUXO
Tipo exportação. Forração em "soft-
-courvin".

De:^2SereaPor:

DORMITÓRIO JEPIME
CONTINENTAL SUPER LUXO

3 Portas
Pei^MDgO.OO

Por:

4- Portas
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24X199,
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NOVO CONJUNTO FORMILUX
COPA/COZINHA - Bulfet, mesa e ca-
deiras em formiplac.

De: «OOjOO^or:

mensais s/entrada
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CONJUNTO ESTOFADO
ARPEGE - Estrutura em madeira
de lei. Revestimento em vulcouro.

De::24**6©r90"
Por: 24X139,

mensais s/ entrada

CONJUNTO ESTOFADO
ALVORADA LUXO-FIno acaba-
mento. Nas cores: Preto, Verrnelho_
ou Cale.

De:^*xôa«íOO:
Por: 24X199,

mensais s/entrada'
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DORMITÓRIO CIMO
SUPER LUXO

De-.^btSSOíOTJ
Por: 24X349,

mensais s/ entrada

De:
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Por:

KITINETE AMERICANA

24X89J
mensais s/entrada'

CONJUNTO ESTOFADO
LUXOR SUPER LUXO
Em espuma super resistente.

De:24-*4fi^OOCPor:

24X99,
mensais s/ entrada
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CONJUNTO GUANABARA
EM FORMICA SUPER LUXO
De:

Por:
mensais s/ entrada '
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você compra esta oferta
e paga como quiser.
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Só um Partido pode vencer
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As noites neste verão vão ser
muito mais agradáveis para você.
A Mesbla está apresentando uma
camisola finíssima, leve e
bastante confortável, própria para
o verão. Em nylon estampado,
cavada, decote e barra com
babados. Nas cores marinho e
laranja. Um modelo jovem e muito
sensual. Apenas •••
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ELE E GRÁTIS.
E... Ê A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA SEU CRÉDITO.

Você tem 30 dias além do mês da compra para pagamento
sem acréscimo
Ou quando chegar a conta você paga 10% do seu saldo
devedor. . ;
Ele è extensivo a quem você quiser e vale para sempre.
Você nso solicita crédito. Você tem crédito. E... ê tudo muito
mais rápido.
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^T A LOJA OUE TEM PRAZER EM SERVIR.

PASSEIO ¦ NITERÓI - MÉIER - V. REDONDA

Pela rotina e a tradição, haveria derrotas e vitórias
para todos os gostos nas umas de amanhã. Eleições mu-
nicipais são feitas de 3 mil 968 disputas e, até que essa
evidência se perdesse inteiramente ao longo da campa-
nha que acabou, foi necessária uma especial conjugação
de imaginações políticas criadoras para imprimir-lhes
um significado úiiico e nacional.

Agora, a transformação está feita. Num de seus úl-
timos comícios, o presidente nacional da Arena, Depu-
tado Francelino Pereira, oficializou a metamorfose das
eleições municipais de 1976, ao reafirmar que elas terão
um conteúdo plebiscitário. Uma vez que as coisas foram
colocadas neste pé, e ele è instável segundo a impressão
de tantos políticos, pelo menos é preciso evitar que os
Partidos, como estão parecendo inclinados a fazer, apro-
veitem as primeiras informações parciais das juntas apu-
radoras para fazer rapidamente suas contas e gritar, ca-
da um por seu lado, que ganhou.

Por mais confusos que possam ser os dados de uma
avaliação definitiva, deve haver um critério pelo qual se
diqa que um Partido venceu e outro foi derrotado. No po-
dio destas eleições, só pode haver lugar para um vitorioso.
Quem não se plantar nele, pode .preparar comemorações
por milhares de municípios no pais inteiro, mas nao terá
o direito a uma festa nacional. Para todos os efeitos,, foi
derrotado.

O que os otimistas perderam
- Aos grandes otimistas da Arena, o Presidente Emes-

to Geisel cassou, logo nos primeiros momentos das cam-
panhas, a garantia de uma vitória fácil, quase inevitável,
que lhes era assegurada por um tipo de cálculo, a Arena
venceria as eleições municipais por fazer o maior nume-
ro de prefeitos e de vereadores.

Isso lhe seria dado praticamente de graça, e talvez
estivesse entre os motivos que levaram o Presidente a fixar
um objetivo mais difícil para o fôlego da Arena a pre-
ocupação de evitar a acomodação do Partido. O fato e ¦

que, a partir desse aviso, os arenistas começaram a se
movimentar com mais vigor.

Se as eleições fossem disputadas -em número de pre-
feitos e vereadores, a Arena poderia estar cantando vi-
tória há muito tempo, sem mesmo esperar pela abertura
das umas. Ela saiu, de 1972, com o controle de 85% das
Prefeituras brasileiras. O MDBt fez a sobra. Este ano,
descontados os 172 municípios em que não há eleição
para prefeito — as Capitais, as estâncias hidrominerais,
as áreas consideradas de interesse da Segurança Nacional
— em mais de mil cidades a Oposição deixou de con-
correr, à falta de candidatos. Superar essa vantagem
inicial dos arenistas é algo que sempre esteve além das
esperanças do MDB. Na soma de Prefeituras, a Arena
sempre vence.

Essa conta não é tão desprezível como em principio
se pode acreditar. Ela não indica simplesmente que a
Arena tem uma vasta coleção de cidades insignificantes.
Entre as 100 maiores cidades brasileiras, 47 são adminis-
tradas por prefeitos arenistas, 29 por prefeitos nomeados.
As que restam — 24 — pertencem ao MDB.

No conjunto dos maiores municípios brasileiros pode
estar focalizada, parcialmente, a disputa eleitoral deste
ano. Se o MDB aumentar a sua vota na lista das 100
cidades mais importantes, ai está uma indicação de crês-
cimento que tem valor indiscutível. Na .mesma medida,
se a Arena conservar a sua percentagem, pode anunciar''
¦um grande feito, pois nas eleições de 1974 o MDB venceu
para a Câmara e o Senado em 28 das 47 cidades arenis-
tas, sem contar as que têm prefeitos nomeados.

O risco das comparações
Verificar o comportamento eleitoral dos Partidos nos

100 maiores municípios é, sem dúvida, um indicar pre-
cioso, mas que não pode ser confundido com a definição
final de quem ganhou e quem perdeu as eleições muni-
cipais de 1976. Sua utilidade reside, sobretudo, em per-
mitir que se varra do cálculo um elemento de confusão
para parecer tentar igualmente a Arena e o MDB: basear
suas estimativas na comparação com os resultados elei-
torais de 1972 ou de 1974.

E' claro que, diante da derrota dois anos atrás, a
Arena dificilmente deixará de apresentar agora índices
muito convincentes de recuperação. Não pode é confun-
dir recuperação, para a qual terão contribuído tantos fa-
tores, com vitória. Para as proezas do MDB nas eleições
parlamentares somaram-se dezenas de condições que não
se repetiriai\i este ano. A campanha pelo rádio e a tele-
visão foi limitada apenas pelos critérios dos juizes eleito-
raik, ao passo que desta vez foi silenciada de todo pela
Lei Falcão. O Presidente Geisel não participou do esfor-
ço arenista para a conquista do eleitorado como agora o
fez, quando nunca será possível separar a votação que o
Chefe do Governo obtiver pessoalmente, através do Par-
tido, da que se venha a dar diretamente à legenda. En-
fim, à exceção do Maranhão, o MDB concorreu com se-
nadores para eleições majoritárias em todo o pais, e
avianhã não participa da disputa de tantas prefeituras.

Por sua vez, o MDB estará misturando tudo se medir
sua vitória pelo tamanho que passou a ter em 1972. A
situação era, na época, muito diferente da atual. Houve
prisões, durante a campanha, em quase todos os Estados.
A Oposição mal começava a se recuperar da crise que,
depois da edição do AI-5 lhe custara dezenas de manda-
tos. E toda a pregação da Arena se caracterizara por
ameaças, muito verossímeis sobretudo nos municípios do
interior, de que uma cidade sob prefeito emedebista es-
taria conaenada ao estrangulamento de sua economia, à
mingua de ajuda federal e estadual.

Assim, é mais do que previsível que o MDB cresça
nestas eleições, em relação ao pleito municipal de qua-
tro anos atrás. O que o Partido não deve fazer é atirar
essa melhoria sobre o Governo que, em parte, lhe deu
as condições para consegui-la. Logo, não é vitória.

As disputa parciais
Desde que o Governo lançou, a Arena ratificou e o

MDB adotou o principio de que, nestas eleições munici-
pais estava em jogo uma ampla consulta nacional de
sentido plebiscitário, acabou para os Partidos a possibi-
lidade de que venham a festejar paralelamente suas vi-
tórias parciais. A menos que estejam ambos interessados
em desorientar a opinião pública ou entreter o eleitorado
com truques de ilusionismo político. Seu papel não é
escamotear, agora, o resultado das.eleições, mas defini-lo.

Mas a verdade é que algumas dessas disputas locais
são i7iáiscutivelmente sedutoras. Seu interesse pode mes-
mo exfravazar os limites do município e atingir toda
a política estadual, como é o caso daquelas cidades em
que os Governadores empenharam mais fundo o prestl-
gio do cargo. Há mesmo aqueles que se derramam para
a política nacional. E destes o mais típico é o exemplo
de Barbacena, em Minas Gerais, terá do Deputado José
Bonifácio.

Lá, pela primeira vez em mais de trinta anos, o re-
vezamento no Poder de duas dinastias locais — os Boni-
fácio e os Bias Fortes — está correndo o risco sério de
ser interrompido pelo MDB. Em 1972, o Partido ganhou
dentro de Barbacena, mas perdeu nos três distritos do
município, porque os Bias e os Bonifácio não conse-
guiam se entender dentro da mesma Arena onde tinham
caído depois de 1966. Em 1974, um candidato da Oposi-
ção, Sr Camilo Nogueira da Gama, foi eleito para a Ca-
mara Federal com mais votos barbacenenses do que o
Deputado José Bonifácio. E, na campanha deste ano, o
MDB concentrou no município três candidaturas aliadas.

Se vier a conquistar Barbacena, o MDB, sem dúvida,
tentará levar esse botim político para a discussão do sig-
nificado nacional das eleições municipais. E com uma
certa razão: afinal, o Deputado José Bonifácio foi, na

Marcos Sá Corrêa ~*
Arena, o mais ativo teórico da radicalização da cam-
panha municipal e da municipalização dos debates
políticos.

Os grandes e os pequenos 
"*'..

Mas fenômenos como o de Barbacena terão de ser
deixados para depois que os Partidos tiverem acerta4p,
sem deixar margem à discussão posterior, qual é o ven-
cedor de 1976. E' esse o ponto que lhes cabe definiria
luz de um raciocínio e de um critério que, surpreendente-
mente, ambos evitaram discutir nos longos meses que
precederam a votação. Para todos os efeitos, essa é uma
questão ainda em aberto, num momento em que Arena e
MDB se encontram a poucas horas da apuração 'Sâs
votos. .,,,,

Se foi por esperteza, taticismo ou puro esquecimento
que os Partidos deixaram de anunciar a linha que div}-
de, nestas eleições, a vitória e a derrota de uma legenda,'
não adianta mais discutir. O importante é evitar -que
ambos, dentro fie alguns dias, se ponham a gritar sivynlr
taneamente que saíram vencedores no teste eleitoral. E,
para tanto, há muitos fatores a incluir e excluir dos
cálculos.

No caso de que tudo se resuma o saber que Partido
colheu o maior número de votos nestas eleições, é pro-
vável que o anúncio da vitória tenha de esperar ainda
alguns dias, até, que se faça a apuração nos mais distan-
tes municípios brasileiros. Os primeiros dados, que sairão
necessariamente dos grandes centros, mais aparelhados
para a contagem rápida dos votos. Nestes centros, ane-
nistas e emedebistas esperam que de maneira geral
o eleitorado vote na Oposição. Por isso, não adianta
absolutamente nada ao MDB anunciar a sua vitória eiu-
quanto a Arena ainda espera os resultados do interior. A
Oposição estaria apenas confundindo as coisas. i üs

Tudo indica que o nivel de votação da Arena subira
muito lentamente durante os trabalhos de apuração. Na
sua imensa coleção de municípios o eleitorado costuma
ser pequeno. Há, no pais, mais de 500 deles onde os títulos
de eleitor não chegam a 1 mil. E, evi contrapartida, só nas
nove áreas metropolitanas brasileiras havia, em 1974, 11
milhões 355 mil 139 eleitores. Nesse número não estão in-
cluídos os votos de dezenas de grandes cidades, Capitais
de Estados onde não existem áreas metropolitanas e prós-
peros municípios do interior. """

O susto inicial, inevitável
Tome-se, para simplificar, apenas o universo eleitoral

das áreas metropolitanas e já se pode imaginar o susto
que aguarda os arenistas nas primeiras horas da apura-
ção. Na Grande São Paulo, onde há 36 municípios, o MDB
venceu, em 1974,-.para a Câmara e o Senado, em 27. Nelas
mora um eleitorado imenso, a maior concentração do pais:
mais de 4 milhões de eleitores. Dos quais 61% votaram
pela Oposição há dois anos.

Se a tendência das eleições de 1974 na área metropo-
litana de São Paulo se mantiver agora, o MDB poderá jyn-
tar ali 2 milhões 400 mil votos. E a Arena, no caso, não
ficaria com o resto. A ela caberia o que sobrasse das abs-
tenções, dos votos nulos e brancos — algo em tomo de 1
milhão de votos. Para descontar a diferença, na soma, de
pequenos municípios de 10 mil eleitores, que é uma grande-
faixa cm todo o país, ela precisaria de recolher todos os
votos de 140 deles. Num cálculo mais realista, se forem
arenistas 65% destes municípios, são necessários quase 220
para equilibrar sua votação com a-dianteira que o MDB
terá tomado na Grande São Paulo.

Mas, para o alivio dos arenistas, as coisas não são
exatamente assim. Na'própria área metropolitana.de' 
São Paulo a Arena detém, desde 1972, 80% das preleüu- ¦
ras — e em duas delas estão instalados prefeitos nomea-\
dos. Se poderá, ou não, manter essa proporção, é outrai
conversa. Mas parece plausível considerar que a presen-
ca de um arenista na prefeitura, eleito há quatro anos,,
pode contribuir para contrabalançar em parte os efeitos
da avalanche emèáèbista de 1974, quando'o Poder mun)-
cipal não estava em jogo. Em que medida, só as urnas
poderão precisar.

•Funciona também em favor da Arena o fato de, en-
tre as áreas metropolitanas, pelo menos uma, a da Gran-
de salvador — um universo eleitoral de quase 500 mil
votos — é esmagadoramente arenista. De seus oito mu-
nicipios, ¦ sete têm prefeitos nomeados e o oitavo é> da
Arena — que, de resto,-venceu para a câmara e o Sena-
do em todos eles, dois anos atrás. »„«

A conta complicada *
Os cálculos das eleições municipais de 1976 são, por-

tanto, menos lineares do que sugerem os dirigentes'da
Arena edo MDB. Os quase 3 500 municípios que a Arena
conquistou em 1972, por exemplo, constituem uma plqta-
forma de partida para a disputa deste ano, mas ê ape,-
nas isso. Não a coloca no ponto de chegada, que éa
colheita da maioria dos votos em todo o pais. ¦

E isso porque a soma de municípios e a de eleito-
res, como já se sabe, nem sempre combina. Dois altas
atrás, a Arena teve um exemplo disso: ela venceu, nas\
eleições parlamentares de 1974, em mais de 2 400 muhi-
cipios, para o Senado. E perdeu em todos os outros cal-
culos que se queira fazer: deixou de fazer senadores por
16 Estados e conseguiu quatro vezes menos votos que o
MDB nas eleições majoritárias. Uma demonstração de
como esse mecanismo funciona pode ser feita em qual-
quer dos Estados onde a vitória da Oposição para o Se-
nado representou uma surpresa. Como o Amazonas, qn-
de a Arena tem 97,2% dos municípios e o MDB 2,8%, A
proporção, é verdade, se alterou ligeiramente em 1974, —
o MDB venceu em 18% dos municípios. A Arena ganlwu.
para o resto mas foi a Oposição que mandou para o Se-
nado seu candidato, com mais de 87% dos votos do Es-
tado.

Assim, todos os raciocínios muito simples servem
apenas para esconder os resultados e a perspectiva dos
Partidos nas eleições municipais. E é por isso que não
ficou claro, ao longo da campanha, que resultado, .na
realidade, Arena e MDB estão disputando. Se é simples-
mente a maior soma de votos, como se anuncia, tudo faz
crer que ,a diferença dificilmente chegará a ser tão
grande como anunciam os partidários da Arena e do
MDB, cada um em seu favor.

Mais justo, embora incomparavelmente mais trdjia-
lhoso, poderia ser amparar o resultado num conjunto.de
avaliações, onde a soma de votos seria um peso mffiió
grande, mais contará também a avaliação do tipo^e
municípios que a Arena e o MDB tendem a controlarão
pais. Ai-seria preciso projetar, sobre mapa da JusQsa
Eleitoral, os dados e as projeções dos censos demográji-
co, econômico, agrícola e industrial — o que talvez $a-
lha fazer no futuro. Graças a esse cuidado, se poderia
verificar até que ponto, por exemplo, o crescimento $n-
dustrial de um município tende a levá-lo para as mãos
do MDB ou a depositá-lo nas mãos da Arena. Ou se^as
cidades oposicionistas estão, em média, passando pçr
uma fase de expansão ou de declínio. Dados que podjem
explicar muito mais sobre o comportamento do eleitajca-
do brasileiro do que a mera divisão entre cidades gran-
des e pequenas.

Ml
Mesmo porque, um diagnóstico preciso da tendência

de cada Partido está inscrita numa linha que parte^áe
1972, atravessa 1974 e chega a este ano sofrendo tantas
influências e desvios tão pouco conhecidos, em sua na-
tureza, que acaba se tornando muito difícil concluir,
por ela, qual será o futuro da Arena e do MDB -£; e
de tudo na política brasileira que está atrelado à sorte
do bipartidarismo. Portanto, para todos os efeitos prá-
ticos, o que a Arena e MDB estão disputando nas elei-
ções municipais é mesmo a maioria dos votos dos bra-
sileiros. Pelo menos, essa foi a meta definida pela única
pessoa que, na campanha, tomou a decisão de fazê-lo
— o Presidente da República.
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4renista no Ceará é preso
por distribuir atestados
b remédios aos eleitores

Fortaleza — O Presidente da Câmara Munici-
pai, Vereador Gerôncio Bezerra, da Arena, íoi preso,
ontem, à tarde, por agentes da Superintendência
Regional do Departamento de Polícia Federal, por-

.que estava distribuindo atestados médicos e reme-
dios aos seus eleitores, no interior do prédio onde
funciona a subprefeitura do Distrito de Antônio Be-
zerra, o mais populoso da Capital.--•- Foram também detidos um médico e três cabos
eleitorais do Vereador Gerôncio Bezerra, que é can-
didato à reeleição. O médico foi preso em flagrante,
quando assinava dezenas de atestados a serem dis-"tribuídos entre os eleitores, que teriam direito de
JKPferência para votar amanhã, sob a alegação de
enfermidade.

Governador do Pará
Tull desmente atentado

¦Belém — O Governador
.Aloysio Chaves negou on-•6em*(iue quase foi vítima de
-um atentado, está semana,>na>Vila de Redenção, Muni-
típio de Conceição do Ara-¦g-ua i a, conforme noticiou
um jornal da Capital. Se-
gundo a notícia, o cândida-
to da Arena-2 à Prefeitura
¦do Município, o médico Gio-
vanni Queiroz, estava espe-
rando o Governador com
um grupo de jagunços ar-
mados, em represália pelo,apoio ao candidato, da Are-
na-1. O Governador confir-
rridu, porém, que evitou
qualquer contato com o Sr
Giovawni Queiroz — que o
esperava em Conceição do
Araguaia, onde foi inaugu-
rar obras — para evitar um'Conflito entre os dois gru-
pos arenistas locais, "e, as-
s'im, evitar um mal maior."'Cmédico, acusado de fazer

campanha à base de críti-
cas ao Governo do Estado,
tentou se aproximar do Go-
vernador, mas este, confor-
me afirmou, afastou. "qualr
quer possibilidade de diálo-
go."
NOTA

"Se o Governador compa-
recesse ao lado de Giovanni
na inauguração da Estação
de Telefones da Telepará e
do armazém inflável — se-
gundo uma.nota da Asses-'
soria de Imprensa do Pala-
cio Lauro Sodré — estaria
indireta e implicitamente
endossando os conceitos que
o próprio candidato da Are-
na-2 havia feito de público
em várias oportunidades."
A nota acrescenta que um
dos carros da comitiva do
Governador foi apedrejado
por partidários do Sr Glo-
vanni Queiroz.

Fazendeiro em Minas
é assassinado a tiros

\JBelo Horizonte r— O fa-
zendeiro Olímpio Figueiredo
Rocha, de Montes Claros,"morreu na noite de sexta-"feira, em Capitão Enéias,
no. Norte de Minas, quando

.•participava de um comício
dà'Arena, e há suspeita de
que os tiros que o mataram
e feriram outras três pes-
soas foram dados pelo filho

.de um partidário do MDB,
que havia sido ofendido no
comício.

...O motorista de um carro
de propaganda do MDB, Sr
Geraldo Magela Afonso, 19

anos, subiu no palanque da
Arena, armado na Praça
São Vicente, para tenltar re-
bater as acusações contra
seu pai, Sr Geraldo Afonso
Caldeira, pelo candidato
arenisita a Vereador Sr Bel-
chior Gonçalves da Rocha.
Ele foi agredido a. socos, a
seu irniãio, Sr Tarcísio Afon-
so Caldeira — segundo tes-
temunhas — sacou de um
revólver para defende-io, c
fez disparos no meio da
confusão. O fazendeiro íoi
sepultado ontem.

Candidato morre de
enfarte em comício

aji Belém — Onésio Monteiro"dttVale, de 62 anos, candi-
dato da Arena à Câmara
Municipal de Curucá, sofreu
um enfarte e- morreu, quan-
do discursava no comício de
encerramento da campa-
nha. Funcionário antigo da
Prefeitura de Belém, ele
natural de Curucá, onde,
pela primeira vez,- disputa-
va u'm cargo eletivo.

O Deputado Célio Sam-
paio,, também presente no
comício, atribuiu, a morte
de Onésio Monteiro a dois
motivos: a estafa física que
dominou os candidatos na
campanha eleitoral e a for-
te emoção de Onésio, ao ser
entusiasticamente aplaudi-,
do pelos seus conterrâneos.
Seu sepultamento foi on-
tem ãs 9h.

£
k_FUNCHAL

(CRUZEIROS MARÍTIMOS)
As melhores férias de sua vida a bordo do fomoso navio
português que tanto sucesso fez em' '
sua última temporada no Brasil.
Veja os Cruzeiros:
1-Revelllonno Prata 26/Dez. a 8/Jan.

- Férias na Amazônia 8/Jan. a 1? Fev.
- Férias no Prata 1f a 14 Fev.
- Carnaval em Salvadora Recife 14 a 26 Fev.

6 - Despedida ao Prata 2S!Fev. a 8/Marco
Últimas cabines — Não é necessário depósito de CrS 12.000,00.

Informações e Vendas

z%

Informações 

e Vendas

CREMREAL
Rua México,70-2? andar-TelsRua México,70-2? andar-Tels.: 222-1301
222-2305-222-2734-Emb.346-GB.

©xprinter
POR AVIÃO

BAHIA — «atoas: todos os sábados
IGUAÇU — saídas: todas as sextascBABILOCHE - BUENOS AIRES ¦

fdas: todas as quintas
MONTEVIDÉU-1

RODOVIAGENS
SÃO PAULO - PROGRAMA DUPLO — NOVEMBRO

FESTA DAS ROSAS/SALAO DE AUTOMÓVEIS
Ida: 20 volta: 21
ida: 27 volta: 28

FOZ DO IGUAÇU - 6 dias - sa idas: 4?s feiras
SUL DO BRASIL / URUGUAI / ARGENTINA
18 dias — safdas: mensais
BARILOCHE POR TERRA- 24 dias -saídas: mensais
SUL DO BRASIL NOS PAMPAS - 14 dias - saldas: mensais
TERMAS DO RIO QUENTE ¦ BRASÍLIA
6 dias — saldas: mensais
BAHIAMISTERIOSA-11 dias-saldas: mensais
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) AINDA MAIS, NOSSO DEPARTAMENTO DE EXCURSÕES PO-

i DERA ASSESSORA-LO NAS SUAS VIAGENS À BOLÍVIA E AO
IPERU, ESTADOS UNIDOS, EUROPA, VOLTA AO MUNDO.

m~

1 M INFORMAÇÕES E VENDAS

Av. Rio Branco, 57 -Tc!.:253-2552
EMBRATUR - 005-RJ • Cat. "A"

Candidato
compra voto
em cento

Cascavel — "Se eu tiver 100 dos
206 votos do Distrito de Planaltina,
contribuirei com CrS 5 mil para a
construção da nova igreja local". O
termo de compromisso assinado pe-
Io candidato arenista Sr Erico Pia-
na Pinto, serviu para agravar ainda

mais a tensão, que caracteriza a
campanha eleitoral de Guaraniacu,
perto de Cascavel.

O MDB local encaminhou uma
representação ao juiz eleitoral da
Comarca, que por sua vez o enca-
minhou ao Ministério Público, que

tem ainda mais cinco dias para se
pronunciar. Seja qual for a decisão,
a candidatura não será mais im-
pugnada, por falta de tempo hábil.
Mas o juiz já pediu reforços poli-
ciais, "para garantir a tranquilida-

de do pleito". Outro candidato are- t.
nista à Prefeitura de Guaraniacu,"
médico Antônio Ramos dos Santo».-
é acusado de ter se omitido no i
atendimento a uma garota, que!
acabou morrendo.
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Com este cartão
você compra estas ofertas

e paga como quisen

O modelo do Conjunto Bel-Tanger tem um toque marcante de beleza e
funcionalidade. Composto de balcão espaçoso de acabamento perfeito,
mesa ampla medindo 85x120,6 cadeiras de estilo bem moderno revesti-
das em napa. Possuem pés metálicos cromados
de estilo avançado. Aproveite esta oferta da A ???Mesbla! Por apenas T-fcfcfcif
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Um ambiente decorado com o Conjunto Estilo Moderno proporciona a
nobrezaeoconfortodosmateriaisnobres.Compostodebalcãodeacaba-
mento perfeito, mesa de formato circular com (97 cm de diâmetro).
As 4 cadeiras revestidas em napa com pés - .
metálicosecromados.EopreçoMesbla é especial. 9 j

^ Por apenas '.. *¦¦
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ELE Ê GRÁTIS. ' / I
E... É A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA SEU CRÊDITC?.

Você tem 30 dias além do mes da compra para pagamento /
sem acréscimo
Ou quando chegar a conta você paga 10% do seu saldo
devedor.
Ele è exlensivoa quem você quiser e vale para sempre.
Você n3o sohcila credito. Você ;em credito. É... é tudo muito
mais rápido.
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J w ^^ A LOJA QUE TEM PRAZER EM SERVIR.
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Emedebista
é preso em
Petrópolis

O candidato a vereador.pelo
MDB em Petrópolis, Sr Lauro
Pinto Barreto, foi preso na ma-
dragada de "ontem 

pelo juiz elei-
toral da cidade, Sr Paulo Gomes
da Silva, por distribuir panfleto
que atribuía ao candidato pelo
MDB a prefeito, Luís Carlos Soa-

res, declaração pela qual infor-
mava. "não precisar dos votos do
povo por ser candidato apoiado
pelo atual Prefeito Paulo Bait-
tes".
. . O candidato continua.preso
e mesmo que seja eleito poderá
ser cassado, segundo a lei eleito-

ral. O juiz eleitoral Paulo Go-
mes da Silva, que na sexta-feira
fechou o jornal Correio Metro-
politano — que só circula em
época de eleições — por deres-
peito à ordem política, ontem re-
colheu a edição do Diário de

Petrópolis, "que inflingiu as leis
eleitorais".

O proprietário do Diário de
Petrópolis, Sr Paulo Antônio
Carneiro, vai representar ao TRE
contra o Juiz Paulo Gomes da
Silva. Estimou em Cr$ 100 mil o

prejuízo de ontem, que estampa-
va segundo disse, uma única ma-
teria política. A manchete "MDB

encerra campanha que reafir-
mou sua liderança" noticiava o
encerramento da campanha da
Oposição no município.

Paz neste Natal com os
!T

Bemoreira Ducal
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Sapato esporte, em couro de cabra

598, ou 59,80 mensais
iguais
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Camisa Social efn Panamá listrada.
#fc*_P QA mensais

278, ouá-6 IjOU iguais
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Conjunto de paletó e colete em tecido
rústico fantasia, calcaem sfrech lisa.
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Bemoreira
Conjunto esporte paletó tecido rústico
xadrez, calça em strech íisa.

980, ou-
mensais
iguais
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102 Lojas!

Rio de Janeiro - Minas Gerais - São Paulo u
do conglomerado UNIÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS S.A. ^Ç

Blazer em Panamá, 2 botões com bordado
no bolso.

_i |%Q mensais
1.080, ou IVQl iguais

Ex-Deputado
faz crítica
ao Governo

Feira de Santana — "Ne-
nhuma pessoa pode salvar
um país se não quiser sal-
var a si mesma. Mas se essa
pessoa quiser se suicidar
nas garras da opressão, ela
será eterna, renascerá das
cinzas" — disse o ex-Depu- 

".

tado Francisco Pinto para
cerca de 13 mil pessoas que
assistiram ao último comi-
cio do MDB em Feira de
Santana, encerrado a lh da
madrugada de ontem. Lem-
brou, a seguir, a antiga
Companhia de Jesus, que
exigia de seus membros o '
juramento de "obedecer co-
mo um cadáver'-, frisando
que essü. obed.òncia ele'
nunca dará ao Governo.

Um quilômetro acima na
mesma avenida e para um
público de aproximada-
mente 4 mil pessoas, o Go-
vernador Boberto Santos
encerrava a campanha da
Arena criticando "a radica-
llzação observada em Feira'
de Santana, que pretendeu
reviver Ideologias condena-
das pela tradição cristã é
os costumes do povo brasi-
leiro", acrescentando que"existe clima de liberdade
no Brasil. Tanto que os ra-"
dicais do MDB vão às pra-
ças públicas dizer o que
querem e mesmo o que não
devem".

OPOSIÇÃO SEM FESTA

Tenso, emocionado e com
o mesmo gorro de peles que
o acompanha desde à sua
primeira campanha eleito-
ral, o ex-Deputado Francis-
oo Pinto chegou ao ca-
minhão improvisado como
palanque às 23 horas, sob
aplausos da multidão que o
esperava há mais de três
horas, aos gritos de "liber-
dade, liberdade". Algumas
bandeiras faziam alusão à
sua candidatura ao Gover-
no do Estado em 1978, mas
não havia clima de festa
nem Trio Elétrico, como se
tornou comum nos comícios
baianos.

O candidato emedebistaà
Prefeitura de Feira de San-
tana, Colbert Martins,
anunciou em seu discurso ò
envio de tropas especiais
para garantir as eleições,
xnanifestándo-se de acordo
com a medida, mas lamen-
tando que "as tropas não
tenham vindo antes para
flagrar a corrupção eleito-
ral". Comprometeu-se,
também á fazer um Go-
verno popular e não tomar
decisões distanciadas do po-
vo e disse que, em caso de
vitória, "levaria comatlivez
os problemas de Feira ao
Governador. Lembrou que a
Cidade merece o maior res-
peito por parte do Gover-
no".

Em seu discurso de 20 ml-
nutos, o Sr Francisco Pinto
disse que tentam batizá-lo
de comunista. Mas ele "não
•aceita sacramentos de fal-
sos sacerdotes."

— Na verdade — acres-
dentou — eles se intitulam
defensores da civilização
cristã, sentam-se nas igre-
jas, mas degolam cabeças
quando, fazem guerras. Cas-
sam mandatos. Permitem o

.Esquadrão da Morte e que
crianças pobres morram de
fome — assinalou.

Criticando "a política do
mundo capitalista", afirmou
que o Governo brasileiro
"compra carne e trigo no '
Uruguai e ajuda outros Go-
vemos antipovo, como o da
Bolívia, perdoando suas dí-
vidas e concedendo emprés-
timos. Mas não perdoa a dí-
vida dos operários sugados
peloBNH.

Para Francisco Pinto, que
se revelou emotivo nos dias
que permaneceu em Feira
de Santana, a ponto de
chorar ao conversar com
correligionários, a batalha
de que estava agora partici-
pando não será a decisiva,
embora um marco impor-
tante para a política de
Feira. "Essa luta — frisou
— não se esgota aqui. E te-
nho a consciência tranqüila
de que nunca faltei ao meu
povo".

O comício de encerra-
mento da Arena de Feira
foi precedido de uma pas-
seata com cerca de 800 vei-
culos, que percorreu vários
distritos do município desde
as 16 horas. Até o início da
concentração no Centro da
Cidade, em clima festivo e
otimista, vindo de Salvador
ie cercado pelos Deputados
federais mais votados na Ci-
dade, Sr João Durval e Wíl-
son Falcão, o Governador
Eóberto Santos falou no
ombro de populares que exl-
giram sua descida do palan-
que. Isso aconteceu, tam-
bém, com o candidato a
prefeito, Sr Ângelo Mário.

O Sr Roberto Santos cl-
tou algumas realizações do
Governo em favor do muni-
cíplo e elogiou as demons-
trações de civismo repre-
sentadas pelas concen-
trações populares da cam-
panha, afirmando que"estão em jogo princípios
fundamentais para o desen-
volvimento harmônico d o
pais".
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Estudantes de Medicina criticam ensino de Farmacologia
Estudantes da Faculdaüe

de Ciências Médicas da Uni-
versidade do Estado do Rio
de Janeiro afirmam, quese estão formando pratica--
mente sem o curso de Far-
macologia, pois a cadeira
entrou "em total processo
de desorganização" após a
aposentadoria, em 1970, de
seu titular, o faimacologis-
ta Paulo de Carvalho.

A denúncia foi feita du-
rante uma inesa redonda
no Hospital das Clínicas da
UERJ, promovida pelo Cen-
tro Brasileiro de Estudos de
Saúde e pela Associação
Brasileira de Médicos Resl-
dentes, para discutir ó pro-
blema dos medicamentos no
Brasil e a lista ide produtos
sociação Médica do Rio de
não recomendados pela As-
Janeiro.
SEM ESTRUTURA

A mesa-redonda, da qual
participaram, entre outros,
o Dr Hésio Cordeiro, livre
docente de Medicina Pre-
ventlva da UERJ e Mário
Vitor de Assis Pacheco, se-
cretário-geral da AMERJ,
foi assistida por mais de 100
médicos e estudantes. Os
estudantes criticaram o en-
sino da Farmacologia na es-
cola, desorganizado há seis
anos com a saída de seu ah-
tigo titular.

Segundo os alunos, uma
equipe de professores con-
tratados pela Universidade
começa a reestruturar o
programa de farmacologia,
mas isso "não impede que
os alunos que se formaram
nesses últimos anos tenham
pouca noção do assunto; de-
vido à maneira precária co-

. mo foi encarado".
Inicialmente a Farmaco-

logia era dala num período
de um ano (no terceiro ano
médico), constando de au-
Ias teóricas e práticas no
laboratório. Nessa época, as
turmas eram constituídas
em média por 100 alunos,
divididos em grupos peque-
nos. Posteriormente — a
ipartir de 1970 — a cadeira
começou a atender também
aos cursos de Odontologia,
Enfermagem, Nutrição e
Ciências Biológicas, elevan-
do a capacidade das turmas
para 300 alunos, o que tor-
nou impossível o ensino,
prático.' Em conseqüência dois la-
boratórios foram transior-
mados em anfiteatros para
aulas teóricas e as aulas
práticas desapareceram.
Além disso, o curso foi divi-
dido em dois períodos de
seis meses para os médicos.
A primeira parte seria dada
no terceiro ano e a segunda
•no quarto, ligada à clínica
médica. Devido à sobrecar-
gá, a segunda parte deixou
de ser dada e o curso aca- "
bou sendo reduzido à meta-
de, na qual os alunos "pou-
co ou nada"japrendem.

Segundo os estudantes, o ,
ipréd.io onde funciona o Ci-
cio Básico do Centro Médico
da UÉRJ é muito pequeno
e inadequado. Os alunos
querem a sua transferência
para o campus da Universi-
dade, no Maracanã, onde,.
alegam, há multo espaço
ocioso. Essa transferência,
dizem os alunos, é defendi-
da inclusive pelo diretor da
escola, professor italo Suas-
suna, e permitiria integrax
num Instituto de Biologia
as cadeiras de Fisiologia,
Bioquímica, Biofisica, Far-
macologia e Microbiologia.

Durante o debate foram
abordados assuntos ligados
à comercialização de reme-
dlos. Um dos presentes, pe-
diatra Manoel de Sousa Ve-
ias, atualmente fazendo o
curso de mestrado na
UFRJ, denunciou que fre-
quentemente os laborató-
rios farmacêuticos fazem
experiências em pacientesinternados em hospitais
universitários sem informar
os médicos sobre as ações
ou a maneira como esses
medicamentos foram' obti-
dos e sem que os doentes
tomem conhecimento do fa-
to, o que classificou de vio-
lação do Código de Ética
Médica.

Outro assunto levantado
durante a mesa-redonda foi'-a r.epresentatividade da
AMERJ, contestada pela
Abifarma. Segundo o Dr
Mário Vitor de Assis Pache-
co, secretário-geral da enti-

< dade, existe apenas u m
órgão representativo ide to-
dos os médicos, o Conselho
Regional de sMedicina, no
qual todo profissional é
obrigado a inscrever-se. As
demais entitíades, Asso-
ciação Médica Brasileira,
Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia e AMERJ, são Socie-
dades Civis às quais se .filia
quem quiser e que falam
em nome ide seus filiados.

Referindo-se à exclusão
da AMERJ da Associação
Médica Brasileira, o Dr
Mário Vítor disse que a
mesma foi uma manobra
da AMB "com a qual discor-
idamos sempre em questões
fundamentais." Na ocasião
da sua exclusão, apesar de
ter maior número de sócios,
a então Associação Médica
do Estado da Guanabara
foi informada pela AMB
que sua representante no
Rio seria a sociedade medi-
ca com maior número de
sócios.
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¦ Hoje a cidade inteira está comemorando a chegada da primavera que dura o ano inteiro, i de conforto e beleza, (só pra você ter uma idéia: são todos acarpetados com multipiso)
: A Wrobel está lançando o Solar das Acácias, o Solar das Hortênsias e o Solar das Todos têm suíte, duas salas e garagem privativa. r^r^O
Tulipas onde os apartamentos são rodeados por jardineiras floridas. Venha ver em nosso stand os mínimos detalhes de acabamento. i\4r__^". 
Mas como a vida hão éféitá.sode flores, a Wrobel não se esqueceu de nenhum requinte
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Sinal:-—.
Escritura-
Mensais durante a construção:
Mensais após as chaves:-

Condições a partir de: ;¦ ¦
Sala e 3 quartos

54.500,00 Sinal:
_ 54.500,00 Escritura: ;—

8.175,00 Mensais durante a construção: -
10.900,00 Mensais após as chaves:

Sala e 2 quartos
_ 34.500,00
_ 34.500,00
_ 4.140,00
_ 6.900,00 '

-^e>^^^MENSALIDADES FIXAS ATE AS CHAVES.

l 1

Incorporação e Construção:

WROBEL
CONSTRUTORA S.A.

Financiamento em até 15 anos:

.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Corretores no local, diariamente, até as 22h.

Planejamento e Vendas:
jMUMfl CONSÓRCIO
ÍH/f/è MERCANTIL
^ÜP^ DE IMÓVEIS S.A.
CENTRO: Av. Rio Branco. 15S (Ed. Avenida Central)
Sobreloja 307 - Tels.: 222-2688, 252-7537 e 242-5982
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 580 - Sobreloja 220
Tel.: 287-2422 (PBX)
Corretor responsável: José Henrique
de Aquino e Albuquerque - Cr«ci 7

/)
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Para o verão nada mais
confortável que este T. Shirt

Batik. Uma camiseta em
finíssimo algodão mereerizado.
Emblema e etiqueta Hang-Ten.

Estampa jovem com listras
florais, lisas e enviezadas.

Tamanho de 38 a 44. Apenas.

12a

Outra sugestão muito
descontraída para a

temporada de verão e
férias também: T. Shirt
Full Fit. Uma camiseta

com gola.careca,
estampa móderníssima

em silk-screen,
detalhes em agilon

contrastantes.
Tamanhos pequeno,

médio e grande.
Apenas ;.. ..;..

129,
'mm*.

¦ Uma moda muito
jovem e descontraída

você encontra na
Mesbla. Veja esta

oferta. T. Shirt Mags.
Uma camiseta leve,

confortável. Agradável
de vestir nos dias de

calor. Resistente e
muito prática. Apenas..

129(

ELE E GRÁTIS. -•
E... É A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA SEU CRÉDITO.

Você tem 30 dias além do mes da compra para pagamentosem acréscimo
•'Ou quando cheflar a conta você paga iqv. ao seu saldodevedor. •

Ele e extensivo a quem você quiser e vale para sempre.Você nao solicita crédito. Voei tem credilo. E... è tudo muito
mais rápido. HMk

~ A LOJA QUE TFM p»i?t» im' ciam»

PASSEIO -. NITERÓI - MÉIER - V. REDONDA
a loja oui teM puazib im' siftvm.

1

Violência policial também
gera insegurança popular

"É lamentável a imagem que
o povo tem da policia", comenta-
va há tempos o Bispo Adriano Hi-
pólito, de Nova Iguaçu. "No povo
simples verificamos um medo tão
grande da policia como dos mar-
giriais. Não ha provas claras em
cada caso de violência, mas geral-
mente a policia está envolvida".

Com mais de 10 anos de luta
contra todas as formas de violên-
cia, Dom Adriano considera "di-
fícil encontrar solução para o pro-

; blema se r,áo' hoüyè um recruta-
mento sensato, uma foririação hu-,' mana é os meios que facilitam a
atividade policial a serviço do bem
comum". Para ele, a solução está
nas mãos do. Poder constituído.

Policiais e marginais
A violência policial, mais do

que a violência dos marginais, pa-
rece atingir e traumatizar em es-
pecial as crianças. "Papai, aqui na
cidade chegou um delegado muito
bravo. Cuidado quando voltar". Es-
ta e outras frases semelhantes ápa-
recém 'em 30 das 35 composições' escritas por alunos do primeiro
grau (12 a 15 anos) da escola de
Taquarituba, SP. .

Em 40 dias, o novo delegado de
policia descobriu que a pacata-ei-
dade paulista tinha pelo menos 200
cidadãos perigosos e prendeu-os.
Uma menina escreveu então: "Se
eu fosse homem não queria ser sol-
dado,, para não ter que acompa-
nhar o delegado e prender tanta
gente. Já pensou se o meu pai fos-
se preso, o que seria de nós?"

Ainda em outubro, 105 policiais
das delegacias de Nova Iguaçu e do
Norte fluminense vasculharam
Morro Agudo à procura de Antônio
Dias e da sua quadrilha. Os crimi-
nosos procurados, ou não estavam
no Morro ou conseguiram escapar,
mas a violência das buscas foi tal
que a dona de uma casa da Ave-
riida Maracanã destruída pelas ra-
jadas de metralhadora dos policiais
comentou: "Se isto é proteção po-
licial, prefiro o amparo dos mar-
ginais".,

Em junho, o presidente da As-
sembléia Legislativa do Espírito
Santo, José Cláudio Correia, da
Arena, denunciava a violência po-
licial contra a população de Ita-
guaçu. Vinte policiais, comandados
por um delegado, invadiram a ter-
ra de metralhadora em punho à
procura de ladrões de carros. Agre-
diram muitos dos 5 mil habitantes, '
multaram de Cr$ .100 muitos in-
documentados e, num só dia — dis-
se o parlamentar, — beberam 54
litros de aguardente. No bar, flze-
ram uma conta de Cr$ 1 mü 200
e obrigaram um lavrador a pagar.Já tinham passado por um lugare-
jo chamado "Iúna, onde seviciaram
por- "suspeita de crime" quantos
estavam num" velório. Comentário
do parlamentar na denúncia quefez ao .Governador Elcio" Alvares:"A única pessoa que não foi Inco-
modada foi o defunto que estava
no caixão".

Em Mato Grosso, o Comandan-
te da PM afastou do serviço um
tenente e mandou abrir Inquérito.
O militar, à frente de um destaca-
mento, invadiu o lugarejo de Vale
Bico, alegando que seus habitantes
tinham "má fama". Seu centro de
operações foi um bar, onde 18 ra-
pazes se divertiam. Foram'espan-
cados, cortou-lhes os cabelos, des-
piu alguns, obrigou outros a dan-
çar e beijarem-se e colocou arreios
.em muitos, para que servissem de
montaria a soldados. Ele própriorelatou as sevícias ao delegado re-
gional. Contou ter mandado bus-
car um velho epilético, a quem deu
o, mesmo tratamento que aos ra-
pazes — "o homem tem fama de
valente e eu aproveitei a operação"."Não se pode julgar toda uma
corporação pelos atos isolados de
um indivíduo", afirma o Secretário
de Segurança de São Paulo, Coro-
nel Antônio Erasmo. Dias. "A po-lioia é uma instituição que deve
ser mantida a todo o custo e a
qualquer preço".

Ivo Brandão, motorista de ôni-
bus e oom passado criminal, era
suspeito de assassínio de um ge-rente bancário. Durante 11 dias foi
torturado na Delegacia de Nova
Iguaçu, até que "só vomitava e de-
fecava sangue, não podia andar e
já não comia", diz a denúncia. An-
tes de morrer, garantiu a seu ad-
vogado que confessara para não so-
frer mais.

Em Planaltina, cidade-satélite
de Brasília, aconteceu em março
um caso semelhante. Um borra-;
cheiro de 21 anos íòi preso por sus-

peita dé levantar cheques roubados,
que ele alegava serem dele, resul-
tantes do pagamento de emprésti-
mos. Foi espancado, levou choques
elétricos e morreu. Os três policiais
implicados foram indiciados pelo
delegado do distrito.

Na opinião do delegado de Ma-
ringá, Renato de Sousa Lobo, "sem
uma forcinha não se consegue a
confissão". E isso aconteceu em
Maringá. O jogador de futebol Vil-
son Rocha Filho, suspeito de as-
sassínio de duas japonesas em
Londrina (crime que se provou não
ter cometido) ficou praticamente
inutilizado tal a violência dós mé-
todos de confissão — pau-de-arara,
choques elétricos nos órgãos geni-
tais, afogamento. Chegou mesmo a
confessar ó crime e a denunciar
três amigos.

O detetive Geraldo, de Nova
Iguaçu, ainda há quatro meses se
dizia "adepto do pau-de-arara e
dos choques elétricos para que o
preso pudesse dar maiores detalhes,
uma vez que não importa a confis-
são, os detalhes é que são impor-
tantes".

O Presidente
O Presidente Ernesto Geisel se

confessou "estarrecido e chocado
com a barbaridade das cenas des-
critas" pela imprensa quando exi-
giu o apuramento de toda a verda-
de sobre o caso de Vila Cava, em
Nova Iguaçu. Foi em 18 de agosto
de 1974 e os dois PMs considerados
responsáveis foram julgados em
maio deste ano e inocentados pelo'
júri. De acordo com o processo, um
comerciante denunciou três rapa-
zes que teriam praticado vários
roubos e até seviciado uma mulher.
Eles estariam dormindo numa bar-
bearia abandonada e os PMs fize-
ram cerco à casa. Quando os rapa-
zes saíram foram encostados a uma
parede. Eram apenas dois e não
três e mais tarde veio a confirmar-
se que não eram os tais criminosos.
Mesmo assim, os dois PMs dispa-
raram 65 tiros mortais e — como
disseram, em tribunal — "tudo em
benefício da sociedade".

Em setembro último houve
mais duas execuções do gênero
na Baixada — duas, que se saiba.
Denunciados por um comerciante,
Alcy de Oliveira Alves (20 anos) e
Carlos Roberto Dionísio Gomes
(16) foram presos em Duque de Ca-
xias e levados por dois PMs até um
local ermo, em Xerém. Durante
três horas foram torturados para
que entregassem o dinheiro rouba-
do e uma arma, que eles riâo ti-,
nham. Finalmente, disseram-lhes:
Vocês correm, a gente atira e quemtombar tombou. Alcy caiu morto
com seis tiros nas costas e Carlos
Roberto conseguiu fugir para o ma-
to e ficou escondido até o dia se-
guinte, quando foi contar o ocorri-
do. Os dois PMs foram identifica-
dos e presos — pertenciam à mes-
ma unidade responsável pela cha-
cina de Belford Roxo.

A chacina de Belford Roxo
tinha ocorrido nesse mesmo mês de
setembro último. Três rapazes —
Daniel Cabral de Souza (23 anos),
Ariison Santos Simões (22) e Luís
Silva Clemente (21) — iam à Pe-
nha comprar pão para o pai de
Ariison que é diabético, quando for
ram interpelados por dois PMs que
lhes pediram documentos, que eles
mostraram. Mesmo assim, foram
presos e levados para o subsolo do
Shopping Center de Caxias, onde
funciona a sala do policiamento.
Um dos policiais ditou logo a sen-
tença: Vocês estão perdidos. E co-
meçou o violento interrogatório,
com a pergunta: Carie o fuminho?
Vocês são mesmo de pegar fumo?

Naquela madrugada, os PMs
disseram aos três rapazes que iam
para casa e meteram-nos num táxi,
rumo aos subúrbios de Nova Igua-
çu. No banco da frente o motorista
e um soldado alto e preto; no de
trás os três rapazes e um soldado
mulato e baixo. Num descampado,
ainda com o carro em marcha, o
soldado ao lado dos rapazes tirou
o revólver e disparou um tiro na
testa de Luís Silva, outro na testa
de Ariison e um terceiro era desti-
nado a Daniel, que teve tempo de
se desviar e a bala ficou alojada
um pouco abaixo da orelha. O sol-
dado que ia à frente comentou:
Não é assim que se faz, rapaz. Os
três foram depois jogados ao chão
e levaram mais tiros. Daniel sobre-
viveu e foi contar tudo.

Os dois PMs implicados foram
presos1 e Indiciados e o Boletim In-
terno da PM do Rio conclui assim:"Esse é o sucinto relato da repulsi-
va ocorrência que tanto sensibili-
zou a opinião pública, ampla e mi-

nuciosamente divulgado pela im-
prensa. Parece inacreditável tives-se ocorrido nesta cidade, e, parti-cularmente, em nossa sesquicenteí
nária Corporação, onde tudo se faz
para bem servir à histórica tradr-
ção deixada por nossos antepassa-
dos, como guardiã da ordem e dásegurança pública".

O Juiz Jorge Cocicov, Correge-
dor de Ribeirão Preto, recebeu ao"
núncia de que dois homens esta-
vam sendo seviciados por policial».Acompanhado do promotor e de umfotógrafo, fez uma visita de sur-
presa à delegacia: pendurado ro
pau-de-arara (amarrado com co..-'.
das e panos, suspenso de tal forma
que o cano que o sustinha estava
atravessado debaixo das pernas 5>
entre os braços) estava um homerã•seminu, com visíveis marcas de es-
pancamento no corpo; outro ho-
mem estava de pé, encostado a.
uma parede, talyèz aguardando vez
na máquina de tortura.

Os dois estavam acusados de
furto de automóveis e já tinham
feito prova dé que eram inocentes.
A Kombi em que os policiais diaiarii
tê-los apanhado havia sido empres-

. tada, como o próprio proprietá-rio confirmou telefonicameme. E,
mesmo assim, foram seviciados. -As
fotos do caso veiaram misteriosa^-
mente, mas o depoimento do juizfoi suficiente para que o delegado
fosse destituído e ; os dois policiaisindiciados. O Secretário de Segu-
rança de São Paulo considerou, n<D
entanto, "inopinada" a interven-
ção do juiz, comentando: "Como
servos da Justiça, entendemos qué,no dia em què a Justiça não con-
fiar mais na Polícia, a impressão
que fica é a de que todo o alicerce
da sociedade estará deixando mui-
to a desejar".

. O mesmo Secretário de Segü-
rança comentava, em novembro de
1975, na seqüência de dois casos
que alarmaram São Paulo: "Já es-
tou cansado de avisar a população:
são 50 mil homens para vigiar e
entre eles têm de existir uns 500
ou 600 que não merecem vestir nem
carcaça de tartaruga."

Os dois casos envolveram o es,'-
pancamento de duas famílias por 

'
vários policiais. Uma, porque o
chefe da casa, talvez embriagado
(como alguns acusam) bateu ,seu
carro num táxi e recusou pagar o"s
estragos; outra, porque um moço
da casa teve altêrcação com um
policial que não o deixou entrar
numa boate da cidade.

Armas perigosas
No segundo caso, o Comando

Geral da PM reagiu pela expulsão,
demissão e detenção de seis ele,-
mentos — um sargento, dois cabos
e três soldados. Os seis e mais 44
dispuseram-se a dar uma lição ao
rapaz e daí resultou: um irmão dé-
le com os testículos rompidos e es-
magados; a mãe, com ferimentos
na boca provocados pelo cano de
uma pistola; o pai, a cunhada e
outro irmão, além dele próprio,com ferimentos pelo corpo provo-cados pela pancada que levaram;
e até um irmão de ano e meio com
queimadura profunda abaixo do
olho esquerdo, feita pelo cigarro
aceso de um dos PMs.

Em abril deste ano, na Lapl-
nha, em Salvador, um soldado PM
irritado por não ter conseguido re-
ceber o aluguel de uma casa per-tencente a sua companheira, ,rea-
giu lançando uma granada de
mão, que tirou de uma sacola or|-
de tinha mais duas ou três — se-
gundo as testemunhas que depü-
seram no inquérito. A casa contra
a qual lançou a granada é um
pensionato de crianças.

A morte do Deputado Juvêncio
Santana (30 anos, MDB), nurria
praça de Volta Redonda, na má-
drugada de 17 de junho deste ano,
talvez não tivesse ocorrido, não
fosse a arma usada pelo Delegado
João Cardoso. Disparada a cerca
de três metros de distancia da vi-
tima, provocou uma ferida de 23
centímetros de altura e oito de lar-
gura no tórax e queimaduras nas
costas. O delegado encarregado do
inquérito estranhou que João Car-
doso tivesse saído para "simples
operação de rotina". — tentar aca-
bar com a seresta que o deputado
e seus amigos estavam fazendo às
2h30m, na praça da cidade — lè-
vando arma tão perigosa como a
escopeta de gatilho leve, dois cá-
nos e municiada com bala de car-
tucho, calibre 12.

Como diz o Bispo Adriano Hi-
pólito, "é difícil encontrar solução
para o problema se não houver um
recrutamento mais sensato, uma
formação humana e os meios que
facilitam a atividade policial a ser-
viço do bem comum."

SOLTE-SE PELOS MARES DO MUNDO
COM A VIKINGS TURISMO

y^VIKINGSVStWtiX TURISMO Cwo0.t.;= ,...„¦TURISMO EMBRATÜR31S/RJ

VIKINGS TURISMO tem cruzeiros para Manaus,
Antártida,Terra do Fogo,Caribe 6 ao Prata além'de 

cruzeiros especiais durante o natal reveillon
e carnaval. Tpdos em luxuosos navios Linea C,
YOarra Y Cia, Lloydbras e SS. Funchal.
•Faça hoje mesmo a sua reserva e parta com a
Vikings para uma viagem que você jamais

esquecerá.
Vikings tem ainda, excursões aéreas para

Buenos Aires (5 dias), Buenos Aires e Bariloche
(8dias)eoGrari-Circuito: Buenos Aires, Bariloche,'
Lagos e Santiago (14 dias)

RUA BARATA RIBEIRO, 383/302 §: '¦

TELS.: 255-4034 - 255-9448 - 255-9449
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Carioca vai de carro
Arquivo

a praia de seu bairro
O motorista carioca, sempre às vol-

tas com transito tumultuado nos dias
úteis, quando resolve gozar o lazer do
fim de semana costuma encontrar situa-
ção ainda pior, se for à praia, por exem-
pio. São poucos os que freqüentam as
dos seus próprios bairros; a preferencia.
é pelas mais distantes, tanto que 54%
.dos proprietários de automóveis — se-
gundo pesquisa do metrô — procuram a
Barra da Tijuca. .- Mais complicado ainda é o compor-
tamento do proprietário, quando se sa-
be que 64% dos 35 mil entrevistados pe-
Jo. metrô, quando vão à praia, usam o
carro Dos que moram em Copacabana,
.por exemplo, 56% preferem freqüentar
outras praias de automóvel a ir a péa
própria. E os que vão a Copacabana sao

' responsáveis por 44% dos carros ali es-
tacionados; 11% dos estacionados em
Ipanema, ao lado e 4% dos estacionados
no Leblon, também de moradores em Co-
pacabama.

'•"¦ Linhas trancadas
" 

Para o engenheiro Fernando Mac
Dowell, diretor de planejamento do me-
trô foi fácil distribuir entrevistadores
em' todos os postos de emplacamento do
Detran, onde se fizeram. 35 mil entre-
vistas com proprietários de automóveis.
Difícil foi interpretar depois, por com-
pútador, as linhas de desejo dos moto-
ristas, reveladas no item "ida a praia .

- 'A princípio, o engenheiro nem acre-
ditou: "Os que moram em Copacabana
vão mais a Ipanema, Leblon e Barra
do que à praia do seu bairro. Quanto
mais distante a praia, mais preferida ela
é pela maioria dos proprietários de au-
tomóveis, tanto que 59,5% deles, quando
vão de carro, estacionam na Barra da
Tijuca (54%) e os restantes 5,5% na
Prainha, Grumari, Guaratiba, Sepetiba e

"outras igualmente longínquas".
Depois compreendeu: "Eu mesmo,

antigamente, só ia à praia na Barra da
Tijuca, apesar de morar no Leblon. So
passei a freqüentar a do meu bairro"quando foi inaugurado o emissário sub-
marino; antes, o Leblon estava muito
poluído".- Por mais estranho que possa pare-
cer o comportamento do carioca moto-

"rizado — acrescenta o Sr Fernando Mac
Dowell — é preciso frisar que sou con-
tra mudar seus hábitos que, se anali-
sarmos profundamente, têm sua razão
de ser. O que o metrô deseja é conhecer'as linhas de desejo, mesmo dos que vão
à praia, para que, até nesse particular,"às futuras Unhas do metrô possam in-
fluir para que se estabeleça um sistema' 

^de transportes o mais adequado possí-
vel.

Com todas as pesquisas realizadas
ano passado, e repetidas agora, em todos
os meios de transporte urbano da cida-
de o' metrô tem hoje uma espécie de
banco de dados com milhões de infor-
inações úteis ao seu plano de integra-
ção com as diferentes modalidades de
transporte. Brevemente, também em re-

"lação à "ida às praias", teremos outra
pesquisa, só que com os usuários dos onl-
bus — informou o engenheiro.

:j Barra da Tijuca
"-"' 

De acordo com a pesquisa com os
proprietários de automóveis, podemos

afirmar que a Barra da Tijuca é dispa-
rada a que mais reúne as preferencias
(54%). Num dia de sábado, ensolarado,
por exemplo, pode-se avaliar inclusive a
procedência de todos os automóveis es-
tacionados ao longo dos 18 km de praia
da Barra: 37% vieram dos subúrbios e
Ilha do Governador; 34% dos bairros da
Zora Norte e Centro; 13% dos bairros da
Zona Sul; 15% de Jacarepaguá, Santa
Cruz Campo Grande, Bangu, etc (Zona
Eural) e apenas 1% é de moradores da
própria Barra da Tijuca, que foram de
carro.

Por bairros, os destaques entre os
freqüentadores da Barra são os seguln-
tes: Tijuca (11,8%), Jacarepaguá (8,1%),
Bangu (4,9%), Madureira (4,5%), Meier
(3,9%), Piedade (3;8%), Copacabana
(2,9%) e Flamengo (2,9%).

Zona Sul
A pesquisa revela que Copacaba-

na (Leme incluído) é a segunda
praia na preferência dos proprieta-
rios de automóveis (16,3%). Dos car-
ros lá estacionados, 22% são de mo-
radores da Zona Norte e Centro;
20% de outros bairros da própria
Zona Sul; 13% dos subúrbios e Ilha
do Governador; 1% da Zona Rural
e 44% de moradores do próprio bair-
ro. Da Zona Sul, o bairro que mais
leva automóveis a Copacabana é o
Flamengo (6,8%); da Zona Norte, a
Tijuca (4,6%); e dos subúrbios,
Triagem (2,1%).

Ipanema é a terceira praia na pre-
ferência dos motoristas (9,3%), só que
os que moram em Ipanema e vem de
carro são minoria (26,6%), pois dos es-
tacionados nas proximidades 47,1% são
de moradores de outros bairros da Zo-
na Sul, com destaque para Copacabana
(11,4%), seguindo-se Botafogo (9,3%).
Da Zona Norte e Centro vêm para Ipa-
nema 17,6% dos carros e, dos subúrbios
e Ilha do Governador, 7,8%.

Outras praias
A quarta praia preferida é a da Ilha

do Governador (em conjunto), com
7,2%, e a grande maioria dos proprieta-
rios que a freqüenta é da Zona Norte,
subúrbios e Zona Rural, sendo desprezí-
vel a parcela proveniente da Zona Sul.
A seguir vem a do Leblon (3,9% da pre-
ferência), sendo seus maiores frequen-
tadores motorizados os que moram no
próprio bairro (48%), seguindo-se os de
outros bairros da Zona Sul (26,4%) e da
Zona Norte (18,3%).

Segue-se a praia do Flamengo que
atrai 2% dos proprietários de automó-
veis do Rio, e é mais freqüentada por
moradores motorizados de outros bairros
da Zona Sul (27,5%), do próprio Fia-
mengo (27,4%), ficando o restante por
conta da Zona Norte, Centro e subúrbios.
A penúltima em preferência é a da
Urca-Praia Vermelha, com 1,5%, sendo (
mais utilizada por motoristas da Zona
Sul (30,4%), da Zona Norte e subúrbios
(45,6%) e pelos próprios moradores do
bairro (18,1%).

Botafogo e Ramos, as mais poluídas
da Cidade, reúnem juntas a preferência
de; apenas 0,1% dos proprietários de car-
ros do Rio.
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São de moradores
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EJ CONSTRUTORA REBECCHI S.A.
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os condôminos do Edifício Roma a

comparecerem no próximo dia 20-11-1976 às 15,00 hs., com

a totalidade dos presentes, ou às 15,30 hs., com qualquer
número de condôminos, a Assembléia Geral que será reali-

zada para tratar dos seguintes assuntos:

a) Aprovação da convenção de condomínio

b) Eleição de Síndico
c) Aprovação do orçamento estimativo das despesas.

CONSTRUTORA REBECCHI S/A
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IMPRESSIONANTE: ÓCULO Pl^UDIÇAO

CORRIJA O SEU DEFEITO AUDITIVO COM UM DESTES APARELHOS. TÊM

CLASSE E POTÊNCIA.
Este óculo auditivo - se V. ja usa óculo - tem todo o

mecanismo oculto nas hastes. Socorrera ao
mesmo tempo sua audição e sua visão. Basta adap-

tar as lentes. Comodidade dupla num só óculo. V.

corrigirá o seu defeito auditivo graduando os sons

pelo volume. Pode usá-lo com lentes neutras.
Também poderá voltar a ouvir, sem tropeços,
usando esta célula auditiva oculta no interior do

ouvido. Tem volume graduável. Ninguém notara

que V usa aparelho; como ocorre com o óculo.
Troque o seu aparelho usado, de qualquer marca
ou ano por um destes impressionantes aparelhos.
A diferença a pagar não é grande. E pode ser lacili-

tada. Chame para teste. Nossos endereços abaixo
têm telefones. Veja por favor na Lista.

Lojal • Av ÇoBocabana 945. SL 06 *MMB&9íuieiíaíH?MmÍoFieUa.. 96, Gr. 602 . Penha:sALv wl: ss&s&sás 3ss fâf HIIÉ38, Gr-mm' *Horizon,e:
Afonso Pena. 952. Gr, 522/24 . J. Fora: R. Halfeld. 828, Gr. 315.

hermes fernandes - Tiennatone

Pará V ouvif o qüe
qutzer, onde estiver,
isento da .
curiosidade de
autrem.
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Com este cartão
você compra esta oferta

e paga como quiser.

Deixe o seu bebe sentir a natureza iá fora, na
pracinha ou em qualquer lugar que você for,
leve-o também. A Mesbla oferece um Carro
Berço bonito e moderno. Tem chassis meta-
lico em tubos de aço, cromado, dobrável.
Guarda-sol que obedece qualquer posição,
revestido em napa. Cadeira removível do
chassis, reclinável em várias posições. E o
precinho Mesbla é especial. Apenas

TO
r~-

2
U

E... É A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA SEU CRÉDITO.
Você tem 30 dias além do mês da compra para pagamento
sem acréscimo

. Oj quando chegai a conla você paga 10% do seu saldo
devedor.
Ele ê extensivo a quem você quiser e vale para sempre.
Você nao solicila credito. Você lem credite. E... 6 ludo muilo

mais f àpido. ^_ J A LOJA QUE TEM PRAZER EM SERVIR.

PASSEIO - NITERÓI - MÉIER - V. REDONDA
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O^r^s^^cpansão imoUUária procuram acompanhar o crescimento da cidade A população cresceu demais, não há moradias e os operários fazem crescer as favelas

Foz do Iguaçu paga caro
para crescer com Itaipu

São Paulo — Foz do Iguaçu, ei-
dade do Paraná, dois anos após o
início das obras da represa de Itai-
pu: população e número de veículos
quase triplicados, expansão comer-
ciai, alto déficit habitacional. Mas
também: arrecadação cinco vezes
maior, muitas obras de infra-estru-
tura, serviços, novas formas de se
ganhar dinheiro.

Todas as análises mostram que
Foz do Iguaçu continuará a crescer
aceleradamente nos próximos anos,
à medida em que a represa avança,
exige .mais técnicos e operários,
produz mais impostos. Resta a nos-
talgia dos antigos moradores, mui-

' tos deles agora obrigados a deixar
a cidade em busca de uma-vida
mais barata nas regiões vizinhas,
onde os aluguéis custam até 80% a
menos.

Problemas
Em 1974, surgiram os canteiros

de obras e logo depois começava a
represa. Nos 60 anos anteriores, pe-
riodo de autonomia administrativa
do muniéípio, a população urbana
dobrara; mas nesses dois anos, pas-
sou de 27 mil para uns 80 mil, rit-
mo que aumentará nos próximos

\ í

anos: o dobro de hoje em 1978 (180
mil pessoas), quando em.meados do
ano cerca de 30 mil homens estarão
concretando a barragem da maior
hidrelétrica do mundo.

Mas não foi só Itaipu a causa
da expansão de Foz do Iguaçu: os
estímulos ao turismo passou de 20
mil para 60 mil o número de turis-
tas brasileiros e estrangeiros que
vão à cidade para conhecer as ca-
taratas do Iguaçu, pescar dourados
no rio Paraná, jogar ou fazer com-
pras no Paraguai (Porto Presiden-
te Stroessner, do outro lado da
Ponte da Amizade) ena Argentina
(Porto Iguazu). Foz do Iguaçu, com
64 hotéis e 10 mil acomodações, é
o segundo pólo turístico do país.

Esses dados bastam para se ter
uma idéia do que é Foz do Iguaçu,
ex-tranqüila cidade da fronteira.
A invasão gerou uma série de gra-
ves problemas sociais, encabeçada
pelo déficit de 3 mil unidades.
Basta notar què a cidade recebeu
7 mil técnicos e operários para as
obras de Itaipu, causa de incontro-
lável especulação imobiliária: algu-
mas casas com jardim, sala, dois
quartos, cozinha, banheiro e quin-
tal valem Cr$ 6 mil por mês de
aluguel; e custa Cr$ 5 mil o metro

quadrado dos poucos terrenos que
restam na Avenida Brasil,. a prin-
cipal da cidade. ,"Esse é que é o nosso pesadelo
de todos os dias", diz o prefeito
nomeado do município, Coronel da
reserva Clóvis Viana, ao explicar
que a construção de novas Unida-
des habitacionais não acompanha
a explosão demográfica. A Prefei-
tura concede mensalmente a média
de 35 alvarás para a construção de
residências, e passou de 8 mil para
24 mil o número de unidades ímo-
biliárias (casas, apartamentos, ter-
renos), principalmente em decor-
rência de novos loteamentos. Mas
ainda é pouco.

Dinheiro não falta
Para evitar o caos em 1977,

quando o consórcio brasileiro-para-
guaio Urücom-Conempa terá 16
mil técnicos e operários na barra-
gem, a Prefeitura providenciou a
construção de 1 mil 800 casas po-
pulares e tenta recursos do BNH
para mais 2 mlí 400. Também de-
sapropriou quatro áreas (total: 600
mil metros quadrados) para 500 ca-
sas e 400 lotes urbanizados.

Outros problemas também são
. atacados. Como o número de

veículos matriculados no município
passou de 4 mil em 1974 para 10
mil, todo o centro da cidade tem
obras de reurbanização e esta
pronto o projeto do anel rodovia-
rio; as vias pavimentadas passa-
ram de 40 mil para 140 mil me-
tros quadrados. Por isso, o centro
de Foz do Iguaçu, a começar pela
Avenida Brasil, é um contínuo
canteiro de obras, com valas, bu-
racos, tapumes, poeira, lama.

Melhorias também ocorreram
nas comunicações: Foz do Iguaçu
\ntegra os sistemas DDD e DDI
(comodidade que ainda não chegou
a bom número de capitais) e a
Telepar (Companhia Telefônica do
Paraná) ampliou a rede local duas
vezes, desde 1974, com o número
de terminais passando de mil para
3 mil 500; nova ampliação é pre-
vista para 1977. Entretanto, o au-
mento de turistas nos fins de se-
mana faz com que uma ligação in-
terestadual leve mais de uma hora.

Há mais. A Prefeitura gastou
CrS 3 milhões para instalar o
Corpo de Bombeiros e a cidade
também conta agora com novo sis-

tema de tratamento dágua, mais
300% de vagas na rede' escolar e
um grande ambulatório do INPS.

Dinheiro para tudo isso é que
não falta: a receita da Prefeitura
passou de Cr$ 6 milhões em 1974
para Cr$ 17 milhões em 1975, e se
espera Cr$ 30 milhões nesse ano e
Cr$ 55 milhões no próximo, quan-
do a receita tributária do municí-
pio será de Cr$ 40 milhões, confor-
me a previsão da Lei de Meios para
o exercício. Só a arrecadação do
Imposto Sobre Serviços chegará aos
Cr$ 9 milhões até dezembro (con-
tra CrS 1 milhão 395 mil em 1974).

E não poderia ser de outra for-
ma. Cada peão barrageiro da Uni-
com-Conempa ganha um salário li-
quido de Cr$ 1 mil 300 (CrS 1 mil
200 de salário, mais 52 horas ex-
trás, menos a taxa de Previdência
e comida — Cr$ 3 por almoço ou
jantar). Em outubro, só a folha de
pagamento da Unicom (a empresa
brasileira consorciada) foi de
Cr$ 13 milhões, mais 50 milhões
de guaranis (cerca de Cr§ 5 mi-
lhões). Há ainda os salários da Itai-
pu'. Binacional, que administra a
obra.

Lamento»
Só os antigos moradores recla-

marri: todos têm saudade da foo-
ttíig perto do Hotel Salvatti, onde
agora os. fins de tardes são cheios
de,peões, técnicos, fornecedores em
busca de contratos milionários,
aventureiros de todos os tipos, tu-
ristas — multidão que se identifi-

ca nos perfumes que custam ba-
rato no lado argentino da frontei-
ra. Os que pescam — e quase todo
mundo na cidade pesca — lamen-

tam a ocupação dos melhores pes-
queiros nas barrancas do Paraná
pelo canteiro de obras, ou pelos 1
mil 400 barracos das várias fave-
Ias formadas pelos peões, que che-
garam com as famílias e não ti-
nham onde morar.

Queixas que aumentam entre
os que não conseguiram tirar pro-
veitos do desenvolvimento, e ago-
ra começam a abandonar Foz do
Iguaçu em busca de lugares mais
tranqüilos e de uma vida mais ba-
rata nos campos e nas cidades pró-
ximas. Queixas que são compensa-
das nos lucros para os moradores
que aproveitaram o desenvolvimen-
to.

Como o quitandeiro que passou
a fabricar colchões, e hoje está
muito Bem de vida. Ou dos pro-
prietários de carros de aluguel: ca-
da táxi fatura hoje até Cr$ 1 mil
600 por dia, com os 12 quilômetros
do aeroporto até a cidade custan-
do Cr$ 70, ou os 30 quilômetros de
asfalto até as cataratas ao preço
.de CrS 180.

O que consola a todos é que
um dia, talvez em fins de 1983, a
represa estará pronta, técnicos e
operários irão para outro lugar,
a calma voltará, e o melhor: as
autoridades terão de encontrar
uma forma para ocupar a infra-
estrutura que agora se instala às
pressas

O grande sonho do comércio de
Foz do Iguaçu é uma zona franca,
onde milhares de turistas poderiam
comprar produtos estrangeiros, co-
mo fazem agora no Paraguai. Eles
queriam isso desde já, enquanto se
constrói a represa, mas certamen-
te os paraguaios não gostariam da
concorrência.

FAO premia trabalho contra as pragas do trigo gaúicho

u.<

Porto Alegre — Não existem,
no Brasil, mais do que oito enfer-
midades causadas por fungos ou
vírus, que podem determinar pre-
juízos nas safras agrícolas. Além, é
claro, dos insetos — e principal-
mente do pulgão, terror dos agri-
cultores, devorador insaciável das
plantações de trigo. Uns poucos in-
setos e algumas poucas doenças,
no entanto, são as grandes dores-
de-cabeça de todo agricultor. Sus-
tenta-se, e não há dificuldades pa-
ra se chegar a essa conclusão, que
o melhor sistema para o controle
dos parasitas é o uso de variedades
resistentes do cereal — mas, 6 mais
difícil é encontrar essas varieda-
des. "Isso ainda vai demorar mui-
tos anos", costuma dizer, sem ar-
riscar palpites, o fltopatologista
Joaquim Santiago.

Enquanto os anos de expecta-
tiva ainda forem muitos, começa a
busca de outras soluções que tor-
nem a cultura mais econômica e
mais segura. No ano de 1973, a ser-
viço da FAO, e trazendo a expe-
riência de coordenação de um tra-
balho cooperativo entre 27 países
da Europa e da África para o con-
trole da ferrugem nas lavoufas de
trigo — que lhe valeu o prêmio An-
dré Mayer, da FAO, além da meda-
lha Jacob Eriksson, do Congresso
Internacional de Botânica de
Edlmburgo, na Escócia — o portu-
guês Joaquim Carvalho Santiago
reduziu suas fronteiras, de traba-
lho para 500 hectares de lavoura
no interior do Município de Passo
Fundo, a 290 quilômetros de Por-
to Alegre.

AM,- apoiado pela coragem ino-
vadora do agricultor João Grazzio-
tin — que colocou toda sua área de
cultivo à disposição do pesquisador— começou a desenvolver o traba-
lho que valeu o prêmio deste ano
da FAO. A experiência partiu de
uma certeza: a causa principal da
baixa produtividade do trigo é o
«mjunto de doenças e pragas que
afetam as plantações, conjugado
com fatores climáticos que favore-
cem o desenvolvimento de fungos,
vírus e insetos. E havia, como re-
sultado de provas de laboratório,
uma idéia a ser executada:

— Verificamos que as princi-
pais perdas causadas por doenças

e pragas aconteciam durante ou
após o espigamento, com a destrui-
ção da folhagem da planta do tri-
go. Principalmente da folha-ban-
deira, que fica bem em cima da
planta e que, junto com a espiga,
é responsável por cerca de 90% dos
materiais que influem na enchi-
mento do grão. Então, depois des-
sas conclusões, é que fui fazer um
tratamento químico preventivo, pa-
ra evitar que essas partes da plan-
ta fossem afetadas e destruídas.
Mas ainda não. tinha levado a ex-
periência para o agricultor.

Por isso, a importância dos
primeiros 500 hectares. Com o tra-
tamento químico preventivo, e fa-
zendo a aplicação dos pesticidas
por avião, houve um resultado ime-
diato no aproveitamento da lavou-
ra: em termos de custos, cada hec-
tare plantado e submetido à expe-
riência absorveu o equivalente ao
preço de quatro sacos de trigo, e
rendeu 16 sacos. E o rendimento
não foi apenas quantitativo, mas
também qualitativo.

Como parte de um conjunto de
tecnologias, o controle integrado
desenvolvido por Santiago propor-
cionou uma estabilidade de produ-
ção que atrai o interesse dos agri-
cultores de Passo Fundo e, num
primeiro monento, também dos téc-
nicos da Cooperativa Triticola de
Carazinho, município localizado a
50 quilômetros de distancia da
plantação. Assim, em 1974 — um
ano depois de iniciada a experiên-
cia — a área submetida ao meto-
do de controle integrado de doen-
ças e pragas estendeu-se para 30' mil hectares. Em 1975 foi para 300
mil hectares e, para este ano, cal-
cula-se em 1 milhão de hectares,
entre lavouras do Rio Grande do
Sul e do Paraná.

Conjunto tecnológico
A idéia básica de controle inte-

grado envolve, além do controle
químico preventivo, uma série de
métodos tecnológicos, até o resul-
tado final que é a estabilidade da
produção. A incorporação da reste-
va ao solo é um deles. Tradicional-
mente, nas lavouras de trigo, a pa-

lha depositada na área de cultivo
depois da colheita da safra era
queimada, sob o pretexto ¦ de que
transferia enfermidades de um ano
para o outro. "Mas depois que o
controle químico -passou a ser feito,
os pólos dessas enfermidades foram
reduzidos, o que permitiu o enter-
ramento das restêvas. Quando en-
terradas, elas poupam um custo de
Cr$ 700 por hectare, em relação ao
fósforo, nitrogênio e potássio que
contém — não se computando, ain-
da, o valor da matéria orgânica que,
elas representam, fundamental pa-
ra a fertilidade do solo": E as pa-
lhas, acrescenta o pesquisador,
também eliminam a possibilidade
de erosão do solo, já que são colo-
cadas de forma a ficarem com as
pontas para fora do chão, funcio-
nando como "pente" que retém a
terra durante as chuvaradas.

O aumento da potencialidade
da produção, por. outro lado, apare-
ce como conseqüência da aplicação
de nitrogênio em cobertura, "quan-
do a planta precisa dele, e não de
forma preventiva, na semeadura,
como costumavam fazer". A aplica-
ção do nitrogênio, durante a semea-
dura (método tradicional), fazia
com que ele escorresse com as pri-
meiras chuvas, não permanecendo
na planta.

Uma terceira variante tecno-
lógica do sistema de controle inte-
grado é a quebra de outro tabu:
o aumento da densidade da semea-
dura. Sem o controle químico, as
experiências fracassavam, havia de-
créscimo de produtividade — por-
que criavam-se condições mais fa-
voráveis para o desenvolvimento
das enfermidades — e não aumento
de produção, como se poderia espe-
rar, até mesmo pela. lógica. Mas o
aumento de densidade pôde ser fei-
to, a partir do prévio controle das
doenças da planta.— Através desses processos
conseguimos diminuir os riscos na
cultura do trigo. E podemos, então,
acelerar a auto-suficiência, que já
foi anunciada pelo Governo.

Para os que adotaram o con-
trole integrado, Joaquim Santiago
costuma aconselhar uma prática
acessória — mas não menos im-
portante — de diversificação de
culturas: "Aqueles que dispõem de

duas ou mais culturas intercala-
das, como o trigo com a cevada e
a aveia, ainda podem aperfeiçoar
mais o sistema, porque as doenças
causadas por parasitas se alastram
com menor rapidez ao encontrar
barreiras pela frente. E cada oul-
tura é uma barreira em relação às
outras culturas". Essa diversifica-
ção — que possibilitaria o máxi-
mo aproveitamento possível de
uma lavoura de trigo, traria para
o agricultor, automaticamente, a
estabilidade econômica, que mui-
tos deixaram de ter, com o advento
dos tempos eufóricos das grandes
monoculturas.

Joaquim Santiago, aualmente,
encontra-se em Buenos Aires, par-
ticipando de um encontro de téc-
nicos agrícolas e pesquisadores bra-
sileiros, uruguaios e argentinos. O
tema em discussão — Ferrugem nas•Lavouras — corresponde ao traba-
lho que o fltopatologista português
desenvolveu na Europa e na Afri-
ca. Lá, o problema da ferrugem foi
solucionado.

Entre os 7 mil pesquisadores que
distribuiu pelos países onde a
agricultura faz parte da produ-
ção que sustenta a alimentação
mundial, a FAO deu o prêmio B.
R. Stern deste ano, como reco-
?ihecimento pelos serviços pres-
tados ao desenvolvimento agri-
cola, ao fitopatologista portu-
guês Joaquim Carvalho Santia-
go — um funcionário do Governo
de Portugal que, desde o ano de
1973, desenvolve experiências de
controle integrado de doenças e
pragas, numa área de 500 hecta-
res, no interior do Município de
Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul. Santiago, homem que, para
chegar ao prêmio, colocou até
mesmo a reputação em jogo —
a coragem era requisito para a .
primeira experiência prática de
um trabalho de laboratório —
tem uma preocupação: contri-
buir para apressar a auto-sufi-
ciência brasileira em trigo. Mes-
mo porque, quando o Brasil che-
gar a esse ponto, é sinal de que
o agricultor também evoluiu.

Porto Alegra
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Joaquim Santiago já pesquisou na Europa e África
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Mau tempo faz motorista respeitar limite de velocidade

Transmitida pala utélll. mataeralaglco NOAA-4 • r.c.bld. a*la Instl-
tulo d* Pasqulsas Espaciais «m Cacho.ir» Pauliila, anlre lOh 24m
• 12h 30m a fotografia mostra as manchas brancas, nuvens qua podam
ocasionar chuva». A parta escura • indicativa da tampa bom. A dis-
torcia sjráfica no mapa do Brasil i conseqüência da altituda am qua
foi operada • fotografia .-(1.*>MI1- km) a a 

'«barraca* 
da *«forlcld«<l*

provocada pila Itntt,

NO RIO

CXtypzr

INSTÁVEL

O SOLm
Nascer
Ocaso

5h02m
18hl3m

Tempo instável, período de me-
Bioria, temporatura est-âvell, má-
xima 26.0 (Jaoarepaguá), mínima
19.5 (Alto da Boa Vista).

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS

A CHUVA

Amazonas, Roraima, Acra-, Ama*
pi, Rondônia • Pará - Nublado
com pa/ioadas esparsas, período
de melhoria. Temperatura, estável.
Máx. 32.8 e min. 21.0.

Ceará — Nublado com pancadas
esparsas passando a bom com ne-
bulosüdade. Tempe*ru>ra estável.
Máx. 29.8 • min. 24.2.

Rio Grand» do Norte, Paraíba
a Pernambuco — Nublado com
pancadas esparsas' a Oeste e de-
mais reqiÕes bom com nebulosi-
dade. Temperatura estável. Máx.
29.7 e min. 22.1.

Alagoas * Sergipe — Nublado a
Oeste, nas demais regiões bom
com mebuJosidade. Temperatura
estável. Máx. 29.6 o min. 20.0.
11.8.

Bahia — Bom nebulosidade eo
Norte a nublado com pancadas
esparsas nas demais regiões. Tem-
peratura estável. Máx. 29.2 e
min. 22.6.

Mato Grosso a Goiás — Nubla-
do com pancadas esparsas, melho*
rando ao fim do período. Tem-
penatura estável. Máx. 32.7 e
min. 21.2. -

Distrito Federal — Nublado com
pancadas esparsas, melhorando, no
período. Temperatura estável. Max.
25.4 e min. 18.2.

Minas Gerais — Tempo instável
com chuvas e trovoadas esparsas,
períodos de melhoria. Temperatu-
ra estável. Máx. 21.8 e min. 17.8.,

São Paulo — Tempo instável
com chuvas e possível trovoadas
esparsas. Melhoria no Oeste e Su-
doeste do Estado. Temperatura es-
tável. Máx. 23.8 e min. 16.7. .

Santa Catarina - Tempo bom
com nebulosidade, no Oeste, nu-
blado ainda suieito à Instabllida-
de passando a bom com nsbulo-
sidade nas demais regiões. Tom-
peratura em elevação. Máx. 23.0
e min. 18.0.

Rio Grande do Sul - Tempo
bom com nebulosidade variável
no Oeste o Sul, nublado ainda su-
jeito à instabilidade, passando a
bom com nebulosidade nas demais
regiões. Máx. 26.0 e min. 16.0.

Chuva (em mm) recolhida no posto
do Departamento Nacional de Metao-
rologia do Atarro do Flimango, Ci-
dada do Rio da Janeiro;

Ultimas 24 horas
Acumulada este mês
Normal mensal
Acumulada esta ano
Normal anual

A LUA

MING.

Ata 20 de novembro

OS VENTOS

m
Quadrante Este/Norte fracos,, oca-
sianalmente moderados c/rajadas.

O MAR

MARII

Rio-Niltnrói - Baixs-mar: 2h
36m/0,3m e 15h26m/0,5m. Prea-
mar: 7h48m/0,9m e 19h30m/0,9m.
Cabo Frio — Baixa-mar: 1h31m/
0,4m e 14hl4m/0,6m. Preamar:
7h52m/0,9m e 19h32m/0,8m. An-
gra dos Reis - Preamar: 9h21m/
0,9m e 18hl4m/0.9m. Baixa-mar:
2h20m/0,3m e Ii5h06m/0,6m.

TEMPERATURAS

Dentro da baia 219
Fora da barra 219

TEMPO NO MUNDO

Temperaturas máximas de ontem a previsão do tempo para hoje,
nas cidades seguintes: Amsterdã 7, instável-chúVas - Atenas 21, bom
- Beirute 29, bom - Berlim 7, instável-chuvas - Bruxelas 9, instável-,
chuvas - Buenos Aires 22. bom — Chicago -7, nublado - Copenhagu.
3, nublado - Frankfurt 8, nublado - Genebra 7, nublado - Hong-Kong
24, bom - Johannesburg 23, bom • - Lisboa 17, bom - Londres 7,
instável-chuvas - Los Angeles 19,. nublado — Madri 13, bom - México
20, nublado - Miami 27, .nublado - Montreal -2, nublado - Nova
Iorque 1, nublado - Moscou 1 .nublado — Paris 8, nublado — Roma
12, nublado - San Francisco 18, bom - Estocolmo 7, nublado - Teerã
13, nublado - Tebviv',24, nublado - Tóquio 11 nublado.

FUNDAÇÃO GETÜLI0 VARGAS

ESCOLA BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EDITAL ãíovG

CONCURSO VESTIBULAR - 1977
A Escola Brasileira de Administração Pública, comunica aos inferes-

sados que as inscrições para o Concurso Vestibular ao Curso de Gra-
duação em Administração estarão abertas no período de 16 de novem-
bro a 17 de dezembro de 1976.^

NÚMERO DE VAGAS: 80 (oitenta),- sendo 40 (quarenta) para inicio de
curso em fevereiro, com aulas matutinas, e 40

íomrenta) para início de curso em agosto, cem
aulas vespertinas. As OPÇÕES POR ÉPOCA DE
MATRICULA (Fevereiro/manhã ou Aposto/tarda)
serão feitas por ordem riqorosa de classificação.

DOCUMENTAÇÃO: • Carteira de Identidade
2 fotografia,* 3x4
Comprovante de conclusão do 29 ciclo (ou

declaração de que está matriculado na últi-
ma série.*; -i - « PaqameWo da taxa de. Inscrição no valor de
Cr% 268,80 (duzentos e sessenta e oito cru-
zeirot e oitenta centavos).

tOCAl: Praia de Botafogo, 190 - 5.° andar . . \
HORÁRIO: De 09h30min. às Tlh30m e de 13h30min às 15h30m!n.

As provas, de caráter classificatério, serão realizadas no período
de 10 a 15 de laneiro de 1977 a obedecerão aos seguintes horários:

•PESO
DIA

10
12
14
15

HORA

OBhMmin às 12h30min
O8h30min às 12h30min
0Bh30min às 12h30min
14h30min às 17h30min

PROVA
. * i. 1 . . ,

.Português '¦_, -
Matemática c
Conhecimentos Gerais
Inglês

Naufrágio
ainda tem
18 sumidos

San Francisco — Uma
embarcação da Guarda Cos-
teira norte-americana se-
guiu, ontem, para o local do
acidente com o cargueiro
Carnelian-1, que afundou
na quinta-feira, à procura
de 18 tripulantes desapare-
cidos, enquanto outros 14
se dirigiram para terra, em
dois botes salva-vidas.

O navio panamenho
transportava madeira dos
Estados Unidos para o Ja-
pão, e naufragou no Pací-
fico, em conseqüência de
mau tempo na zona do aci-
dente, com ventos de 90 km
por hora e ondas de 10 me-
tros de altura. O capitão, do
navio, que tinha 18 tripu-
lantes chineses e 15 birma-
neses, não está entre os so-
breviventes, segundo a
Guarda Costeira. '

SALVAMENTO

Um avião da Marinha
chegou ao local na hora em
que o Carnelian-1 naufra-
gava, e deu o alarme. Qua-
tro horas depois, o navio
Hunter, de bandeira pana-
menha, chegou à zona do
acidente, mas os tripulantes
já haviam abandonado o
barco, e apenas dois mari-
nheiros foram resgatados.

O candidato que deixar de comparecer a, no máximo, uma prova
não será excluído, sendo permitido que concorra as vaaas ofereciHpj
apenas com os pontos que reunir nas demais provas.

Em caso de empate de classificação, quando do preenrhimen.o da
vaqa derradeira, far-se-á o desempate pelos resultados obtidos nas pro-
vas de Portuquòs e Matemática, nessa ordem.

NSo serio admitidos recursos dos resultados oficiais. _
Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das oro-
Os candidatos neverao cun.pm w?i ov n-v»i ^ ,«.,.«.-£— — - -

vas com antecedência de, pelo menos, trinta minutos_da hora marcada
para o seu inicio, munidos do cartão de identificação fornrtcido nela
Secretaria Geral da Escola, caneta esferográfica preta ou azul, lápis e
borracha.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1976

INSPETOR FEDERAI SECRETARIO GERAL

O tempo chuvoso, de ontem colaborou para que
os motoristas respeitassem a velocidade máxima de
80 km por hora, tanto na Via Dutra como na Ponte
Rio—Niterói. Até a tarde, nenhuma multa foi apli-
cada nas duas vias e os guardas da Polícia Rodo-
viária negaram a utilização do radar, como foi anun-
ciado, na fiscalização.

Na sexta-feira, o chefe da. Polícia Rodoviária
Federal, Sr. Antônio Carlos Brito Pereira, garantiu
que um radar móvel seria, usado na Via Dutra.
No posto da Pavuna, entretanto, o Adjunto do Dia,
Walter Humberto, explicou que não recebeu ordem
relativa a qualquer esquema especial de repressão '

à velocidade, e disse que- o radar quase nunca fun-
ciona.

Fiscalização
Ontem, segundo o Adjunto do Dia, o radar, ins-

talado numa camioneta, deve ter ficado "parado lá
na sede do 7!° Distrito". Ele considerou o movimento
pequeno, em relação aos sábados, quando é mais -
intenso; "Devem ser as eleições, o pessoal não viajou
porque tem de votar na segunda-feira."

Na Via Dutra, segundo ele, não houve troca de
placas, "pois aqui a velocidade máxima permitida
sempre foi de 80 km por hora", e atribuiu o respeito
ao novo limite à prudência dos motoristas com medo
da chuva e das pistas escorregadias.. •'-,.* :

Na Ponte Rio—Niterói, onde as placas que in-
dlcavam velocidade máxima de 100 km foram efeti-
vãmente trocadas, na sexta-feira, os automóveis
também trafegaram dentro dos limites. Três viatu-
ras do 7.° Distrito da Polícia Rodoviária Federal
fiscalizaram o tráfego.

Os guardas de plantão no local consideraram
difícil que alguém seja multado, nos próximos dias.
Acham que os motoristas levaram a sério as cam-
panhas feitas nos jornais e na televisão, só voltando
a correr dentro de algum tempo, quando os apelos,
forem esquecidos.
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FORRACOES
Jornal do Brasil

ittiiliii® quentínho.
Com uma assinatura do Jornal

do Brasil você recebe em casa as
notícias saindo do forno.

&

264-6807

TV PHILCO B-139 (61cm 24") ."
Tela retangular. Visão total. Imagem sem
distorções garantidas pelo DS-388.
Um modelo PHILCO ao alcance
de todos.

279,OO
MENSAIS

Quem
conhece
prefere

e M

TV PHILCO B-140 (61cm 24")
Som instantâneo, sem prè-aquecimento.
Tela retangular, resistente ao máximo
às variações de voltagem- Imagem
inabalável.

31o/mensa|s

TV PORTÁTIL PHILCO
B-263 MOBILE 17 (44cm)
Funciona em 110,
127e220volts.
Imagem inabalável,
garantida pelo DS-388.
Cores emocionantes,
exclusividade PHILCO.

FAMA MUNDIAL QUALIDADE
PHILCO SAFARI B-264
(31cm 12")
Baixo consumo de energia.
Versátil. Funciona em 110, 220
ou bateria de 12volts.
Máscara fume anti-reflexo,
removível. Fone de ouvido,
cores deslumbrantes.

&

256, OO
MENSAIS 235,OO

MENSAIS

TV PHILCO
PORTÁTIL
B-265
(31 cm 12")
Baixo consumo
de energia.
Funciona em 110, 220
ou bateria de 12 volts.

217, OO
MENSAIS

BREVEMENTE EM VOLTA REDONDA
J».L

PHILCO

TV EM CORES PHILCO COLORSCOPE 20
B-823 (51cm 20")
Tecla AFT: Sintonia Fina Automática.
Mantém automaticamente a perfeita
sintonia em cada canal, eliminando
a necessidade de contínuos ajustes
manuais. Controles deslizantes.

I-:.:Í:'
rx

TV A CORES PHILCO MAGIC 26
DIRECTA B-816 CR (66cm 26")
Controle remoto com 6 funções.
Equipado c/duas. teclas mágicas
(AFT e Magic/. • . -
Controles deslizantes.

A ÚLTIMA PALAVRA
EM TECNOLOGIA ELETRÔNICA,
IDÊNTICA AOS UTILIZADOS EM
SATÉLITES, ESPAÇONAVES
E COMPUTADORES.

PÜILCÕ

894,OO
MENSAIS

O ÚNICO CONTROLE REMOTO
QUE MERECE ESTE NOME

1.31900/MENSAIS

TV EM CORES PORTÁTIL PHILCO B-819
(44cm 17")
Automatismo total, com a revolucionária
tecla AFT: -Sintonia Fina Automática.
Pressionando esta tecla, o aparelho
se mantém em perfeita sintonia em cada
canal.

83Q OO
Y MENSAIS

RÁDIO PHILCO SPORT
A TIRACOLO B-497
(3 FAIXAS DE ONDA)
2 antenas. Alcance mundial.

OO
Ti MENSAIS

RÁDIO PHILCO
TIRACOLO B-498
(2 faixas de onda: OM/FMj
Alcance mundial.

OO
"/ MENSAIS

cap
AR CONDICIONADO

UM MODELO PARA CADA AMBIENTE

RÁDIO RELÓGIO DIGITAL
PHILCO B-499 (1 faixa;.
A maneira moderna de dormir
e despertar com música.

OO
'/¦MENSAIS

RÁDIO RELÓGIO DIGITAL
PHILCO B-502
(2 faixas de onda: OM/FMj

O O
f MENSAIS112

¦tf

RÁDIO TRANSGLOBE
PHILCO B-481
Mod.exportação.
9 faixas de onda
incluindo FM.
Alcance mundial.

¦ O^TA MENSAIS.

El

r,—

SUPER COMPACTO
(DORMITÔRIO-F-18P51 6.800 BTU)
Capacidade 1.700 Kcal/h.
Funciona em 110V, compressor
importado, baixo consumo
de energia. Proteção especial
contra corrosão.

390,

DOOU
LINHA COMPACTA (MODELO F-25
C31-2.500 Kcal/h 10.000 BTU)
Com "AUTO SHIFT"
Compressor importado. Funciona
em 110V e tem proteção total
contra corrosão.

(MODELO F-30 C31 — 3.000 Kcal/h)
12.000 BTU. Compressor importado.

OO
MENSAIS 499,OO

MENSAIS

CREDI-BANHA DIRETO RBERTO ME RS 221». ENTREGA ^Pi
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São Paulo tem duas rodovias
com carros ainda a 120 km/h

São Paulo — Desde o ini
cio de outubro os veículos
que trafegam pelas estra-•das paulistas têm velocida-
de limitada a 80 km/h, mas
com duas exceções: a Rodo-
via dos Imigrantes (subor-
dinada à Dérsa — Desen-
volvimento Rodoviário S/A)
e a Castelo Branco, vincula-
da ao DNER. Ambas conser-
vam a velocidade de 120
km/h.

A Secretaria de Transpor-
tes garante que essas ex-
ceções não representam
contraposição ao pedido do
Governo federal, pois, a
manutenção da velocidade
é justificada pelas excelen-
tes condições técnicas das
duas rodovias. Quanto às
demais estradas, a Policia
Rodoviária desencadeia a
Operação Velocidade com
um aparato de 7 radares e
500 cronômetros especiais,•usando rigor para evitarin-
frações.

VELOCIDADE

A Indústria automobilis-
itica considera impraticável
a fabricação de carros que
tenham como velocidade 11-
mite a marca de 100 km/h,
Já que os carros nacionais

são de padrão internado-
mal, servindo para expor-
tação. Se fossem realizadas
alterações para limitar a
vele sidade, o pais poderia
perder nas vendas' externas
que, somente neste ano,
atingirão a Cr$ 5 milhões.

Empresas como a Volks-
wagen, Ford, General Mo-
tors, Chrysler e Fiat, reco-
nhecem que a medida do
Governo de reduzir a velo-
cidade nas estradas, real-
mente trará como beneficio
fundamental a diminuição
do número de acidentes e
maior economia de eombus-
tive].
FISCALIZAÇÃO

Técnicos empresariais são
de opinião que, apesar do
decreto limitando a veloci-
dade nas estradas a 80 km/
h, somente uma fiscalização
rigorosa trará bons resulta-
dos, principalmente se for
obrigatória a Instalação do
tacógrafo, nos coletivos, co-
mo já o fazem algumas em-
presas de transportes de
passageiros ou de carga.
Uma das razões da Volks-
wagen ter retirado o
Volks-1200 do mercado foi
sua baixa velocidade, que o
tornava inseguro numa ul-

trapassagem, em relação a
outros tipos de veiculos.

As empresas alegam que"haveria prejuízo para o
pais, também, no que se re-
fere aos motores que são
exportados em grande
quantidade, como fazem a
Ford do Brasil e a Volkswa-
gen, ou na exportação de
pe.ças sobressalentes, como
faz a Chrysler".-

AS MULTAS

O policiamento em São
Paulo, sobretudo por exces-
so de velocidade, tem sido
rigoroso. Somente no último
fim de semana alongado,:
que se ampliou com o dia
de finados, foram aplicadas
4 mil multas por excesso de
velocidade. Desse total, 71
corresponderam a ônibus.

Cada cópia da respectiva
mu'ta é enviada à Comissão
de Linhas do Departamento
Estadual de Estradas de
Rodagem, pois o item Ex-
cesso de Velocidade infringe
cláusula do contrato de ex-
ploração da linha, que se
refere à segurança e risco
de vida. do passageiro. De
acordo com a gravidade ou
reincidência da multa, a li-
nha pode ser até cassada.

Minas não altera fiscalização
Belo Horizonte — O limi.

te de velocidade máxima
para as rodovias do Pais, fl-
xado em 80 km/h pelo Ml-
nistérlo da Justiça, ainda
não exigiu que íosse altera-
da a fiscalização que, em
Minas, continua com meto-
dos convencionais: coman-
dos equipados com radar,
patrulhando as estradas de.
maior movimento.

O Chefe da Divisão de
Transito do Departamento
de Estradas de Rodagem de
Minas, Sr Luis Bacarlni, diz
que é impossível fiscalizar-
se ostensivamente cada um
dos 6 mil km de estradas
sob a responsabilidade do
órgão, o que faz das campa-
nhas educativas o principal
Instrumento de prevenção
contra as velocidades eleva,
das.

MULTAS ^'•^•.:-.;-Vv;;/
Além desse fator, disse o

Sr Luis Natall Bacarlni, o
fato de os motoristas nunca
saberem onde e quando po-dem encontrar uma patru-lha faz com que eles evitem
o excesso de velocidade, pa-ra não serem surpreendidos
por multas que vão de 50 a

100% do maior salário mini-
mo de referência, hoje esti-
pulado em Cr$ 638.

Os comandos tornaram-
se, mesmo assim, mais íie-
quentes. Tanto que o nume.
ro de multas ampliou-se e
nos últimos fins de semana
foram aplicados entre 300-
e 400 por dia, por excesso
de velocidade. E este Instru-
mento, segundo o chefe da
divisão de Transito do
DER/MG, tende a tornar-se
mais eficaz com o convênio
firmado entre o órgão e o
Departamento Estadual de
Transito de Minas, que pre-
vê a exigência do nada
consta também do DER, pa-ra os reemplacamentos a
partir de 1977.

O DER/MG devera acres-
centar ainda a sua patru-
lha rodoviária alguns reíor.
ços para a fiscalização: até
o fim do ano, receberá oito
novas viaturas, que comple-
mentarao as 50 existentes,
e mais quatro ou seis apare-
lhos de radar, elevando pa-
ra oito ou 10 as unidades
disponíveis.
CAMPANHAS

Para a Diretoria dó 6o
Distrito Rodoviário Federal,.

com jurisdição sobre Minas,
as campanhas educativas
— consideradas mais efica-
zes do que a- repressão —
vêm mostrando bons resul-
tados, e já se nota a preo-
oupação dos motoristas em
cumprir o limite de veloci-
dade. As campanhas, segun-
do o DNER, serão ainda in-
tensificadas, e espera-se
uma reação bastante favo--
rável — se não por motivos
de segurança, pelo menos
por economia.

A fiscalização nas estra-
das, ainda que seja apenas
u m instrumento comple-
mentar para as campanhas
educativas, continua a ser
feita normalmente, nas es-
toadas federais do Estado,
com cerca de 800 patrulhei-
ros, 120 viaturas e 10 apare-
lhos de radar. As multas
por excesso de velocidade,
no mês passado, mantive-
ram-se na média de 2 mil.
Já as modificações no pa-trulhamento de acordo com
o-DNER, não são necessá-
rias, pois não existia qual-
quer rodovia, em Minas, que
permitisse, mesmo antes da
fixação do limite, velocida-
des superiores a 80km/h.

Gaúchos causam menos acidentes
Porto Alegre — Implanta-

da nas rodovias gaúchas,
desde o Início do ano, pordeterminação do Conselho
Nacional do Transito e do
Ministério dos Transportes,
a limitação da velocidade
em 80 km/h reduziu de 47%
o número de acidentes re-
gistrados na Rodovia Porto
Alegre—Osório, durante o
primeiro bimestre deste ano
em relação a igual período
do ano passado.

A estatística fornecida
pela Policia Rodoviária Pe-
deral no Estado realizou-se
durante a temporada de
praia, quando o fluxo de
Veiculos chega a 11 mil car-
ros/dia. Segundo o Inspetor
Abílio Gewher, os motoris-
'tas se consoientlzaram do
problema, tanto que nas ro-
dovlas estaduais, onde a li-
imitação foi implantada em
fevereiro, os acidentes cai-
iram 30% no primeiro se-
mestre deste ano, sendo
menor em 63% o índice de
casos fatais.

Para o Chefe da Policia
Rodoviária Federal no Esta-

do, Inspetor Abílio Gewher,
e para o Comandante da
Companhia de Polícia Ro-
doviária Estadual, Capitão
Cláudio Fernando Oliveira,
a recente recomendação do
Ministério da Justiça ape-
nas reforçou a medida, mas
não provocou alterações no
esquema de fiscalização ro-
doviária do Rio Grande do
Sul, que já estava montado
e"ém funcionamento.

Sem querer revelar os
efetivos de que dispõe, o
Inspetor Abílio Gewher in-
formou que a fiscalização
dos 80 km/h é com utili-
zação do radar e do vascar
(equipamento fixo que me-
de a velocidade em função
de tempo e distancia),
adaptado em quase todas as
viaturas. Na Policia" Rodo-
viária Estadual o controle
também é através de rada-
res, colocados nos trechos
levantados como os mais
favoráveis a abusos dé velo-
cidade.
INOVAÇÃO

Aa penalidades previstas

no Código Nacional de
Transito são de. multa no,
valor de Cr$ 2 9 6,85, re-
tenção da carteira de habi-
litação em casos de reinei-
dência e suspensão do direi-
to de dirigir nos casos de
três flagrantes no mesmo
ano.

Apesar de manter o mes-,
mo esquema de fiscalização
de quando foi implantada
a limitação da velocidade
no Rio Grande do Sul, a Po-
li cia Rodoviária Estadual
introduziu uma inovação,
paralelamente à recomen-
dação ministerial: as notifl-
cações de multas são apre-
sentadas na hora ao infra-
tor. ' ¦

Segundo o Capitão PM
Cláudio Oliveira, "aplicação
imediata da pena, tem
maior impacto psicológico e
conduz a uma consclenti-
zação mais rápida da neces-
sidade de respeitar a deter-
minação do que se o moto-
rista só tomar conhectmen-
to da multa no momento de
emplacar seu carro".

Bahia orienta seus motoristas
Salvador — Somente on-

tem começou na Bahia o
trabalho de controle de ve-
locldade nas estradas, de-
terminado pelo Ministério
da Justiça, limitada em 80
km/h. Até terça-feira, a Po-
lícla Rodoviária Federal
apenas dará orientação aos
motoristas quanto à neces-
sidade de cumprimento da
determinação, para depois
começar a punir os infrato-
res.

O escritório da Policia
Rodoviária Federal em Sal-
vador informou que todas
as placas que indicavam ve-

locldade de 100 km/h, no
trecho duplicado de 33 km
da BR-324 (Salvador—Feira
de Sanatana), foram substi-
túidas por novas placas de
80 km/h.

ADVERTÊNCIA

A Polícia Rodoviária Fe-
deral vai aproveitar o fim
de semana prolongado devi-
do às eleições municipais
em que as estradas baianas
apresentarão grande volu-
me de tráfego, para adver-
tir os motoristas. Multas
para quem ultrapassar os

80 km/h só serão aplicadas
a partir da próxima sema-
na.

Nestes próximos quatro
dias, uma equipe de 23 poli-
ciais contando com sete via-
turas de policiamento, um
guincho, três ambulâncias e
dois caminhões paraapreensão de animais, será
distribuída em pontos es-
tratégicos da BR-324 para
o trabalho de vigilância, o
mesmo ocorrendo com os
outros grupamentos da
Polícia Rodoviária que
policiam as demais rodovias
baianas.

Pernambuco aplica muitas multas
i Recife — A Polícia Rodo-

viária Federal não tem es-
tatísticas das infrações ao
limite de velocidade de 80
km/h determinado pelo Ml-
rilstérlo da Justiça, apesar
de estar utilizando seis ra-
4ares na área do 4o Distrito
Rodoviário e o Chefe da Po-
licia Rodoviária, Sr Marcos
Ferraz, afirma que "tem
havido muitas multas".

i Disse também que foram
colocados radares na
BR-101, Norte e Sul, e
BR-232, considerados pontos
negros do transito nas es-

tradas da Área Metropolita-
na do Recife. Os radares fo-
ram recebidos antes da de-
terminação do Ministro da
Justiça, mas só utilizados
efetivamente agora, depois
da determinação de limite
de velocidade.
MAIOR INCIDÊNCIA

As multas variam de 30
a 50% do maior salário mi.
nimo e os trechos Carpi-
na—Recife, Goiânia—Recife
foram apontados pelo chefe
da Polícia Rodoviária como
os de maior incidência de

alta velocidade dos motoris-
tas, sendo objeto de aumen-
to do efetivo policial e de
viaturas para aqueles tre-
chos.

Na área do Grande Recife
é onde se verifica maior in-
frigência às determinações
ministeriais, disse o Chefe
de Polícia Rodoviária, Sr
Marcos Ferraz, acrescen-
tando que nos fins de sema-
na, naquelas rodovias, nu-
ma carga horária de cinco
a seis horas, circulam mais
de 15 mil veículos.
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Obras na BR—040 começam em do
........ j

Estrada do Contorno só reabre em
Cerca de 100 operários inicia-

rão, dentro de dois dias, as obras
de contenção de encostas no km
39,5 da BR-040, na Estrada do Con-
torno, que. dentro de 30 dias po-dera ser reaberta, em uma única
pista e com o tráfego controlado— a-passagem de veículos só será
permitida, alternadamente, em um
sentido de cada vez — segundo in-
formaram engenheiros do DNER e
da empreiteira encarregada dos
trabalhos.

Operários — cerca de 30 — es-
tão concluindo a retirada das pe-dras fragmentadas ainda presas à
encosta e amanhã chegarão ao lo-
cal os equipamentos necessários.
A obra custará Cr$ 10 milhões e
deverá ser concluída em seis me-
ses. O engenheiro Murilo Bretas
Peixoto, chefe do 7.° Distrito Ro-
doviárlo do DNER, admitiu que os
deslizamentos vão continuar.

O "choro"
"Antes de desabar, a monta-

nha chora, soltando pequenas las-
cas como uma espécie de aviso do
deslizamento" — disse o engenhei-
ro Murilo Bretas, que trabalhou na
construção da estrada. Ninguém
notou o choro da montanha, dia
10 de janeiro, quando um pequeno
deslizamento junto ao Viaduto do
Ouriço interditou a estrada por 16
horas. No dia 26 de outubro, ocor-
reu o grande deslizamento.

"S e ri a impossível executar
obras de contenção ao longo de to-
da a estrada. Isso custaria mais do
que abrií uma estrada nova, pois
existem encostas com mais de 1
mil metros de altura" — informou
ele, acrescentando que, quando
foi construída a estrada, grandes
verbas foram empregadas' em
obras de contenção.

'Em todos os locais onde po-
deria haver problemas, fizemos a
contenção. A estrada, porém, de--sabá, igualmente, em muitos locais
onde não foi mexida. O sol esquen-
ta as pedras e a noite ás esfria,

..causando a fragmentação, que é

agravada pelas infiltrações de
água" — acentuou.

Os operários que estão remo-
vendo lascas de pedra com dlna-
mite, trabalham a uma altura de
cerca de 40 metros e atingem o ai-
to da encosta por dois caminhos:
uma escada de madeira, seguida de
uma corda amarrada em tocos de
árvores; e por uma série de cordas
também amarradas em outros to-
cos, nas quais eles têm de subir
sem parar, com grande perigo de
vida."Eles estão habituados a tra-
balhar nessas condições, mas ai-
guns, de vez em quando, sentem
vertigens e, aí, não sobem mais" —
explicou o engenheiro Otacílio
Homem de Carvalho, chefe da 5a.
Residência do DNER.

Violência
Ele esclareceu os motivos por

que a Estrada do Contorno apre-
senta freqüentes desabamentos,
enquanto que na estrada velha —
a antiga Rodovia Washington Luis— o número de acidentes é peque-no.

"Aqui"; — disse — "o projeto
Violentou mais a natureza, mas
sem violentar a natureza, ninguém
faz estradas.

O engenheiro Murilo Bretas
Peixoto exibiu o projeto de cons-
tração do novo trecho da estrada
na Serra de- Petrópolls, obra que
deveria ter sido concluída em 1971.

"A nova subida da serra per-
mitlrá, com a construção de ape-
nas três quilômetros de estrada —
entre o Bingen e Quitandinha —
estabelecer transito em mão úni-
ca de Bonsucesso até a Baixada.
O DNER já autorizou destacar es-
se trecho — que faz parte do lote
2 do projeto — para execução prio-
ritària. Concluída essa parte, a Es-
trada do Contorno poderá ser des-
tinada apenas à mão de direção
de descida" — disse ele.

De acordo com a nova ligação
Rio—Juiz de Fora, a estrada pas-

sara pelo outro lado do Maciço do
Véu de Noiva, paralela & Rodovia
Washington Luis.

Causas ,
Segundo o engenheiro José

Luis da Rocha, a encosta da Es-
trada do Contorno é formada por
rochas antigas, multo fragmenta-
das e em decomposição.

A firma Cope, que fez pesqui-
sa na estrada, em abril, admitiu a
existência de erros no corte, çm
vários pontos. Seus engenheiros
concluíram que alguns cortes são
verticais em relação, ao leito da
rodovia e que outros são negativos,
pois foram feitos com rochas sobre
a. estrada. Além disso, acreditam
que os cortes já estejam atingindo
a idade crítica em termos de esta-
bilidade.

Após visitar a estrada, em de-
zembro do ano passado, o engé-
nheiro de minas e geólogo Ênio de
Miranda apontou como causa dos
deslizamentos a má conservação da
estrada e o desmatamento cons-
tante. Em 1972, houve desmata-
mento para facilitar a visibilidade
dos motoristas, o que agravou o
perigo de deslizamento e reduziu os
cursos de água. !'"-*

Ele acrescentou, ainda, que,
além da derrubada da vegetação, a
região vem sofrendo plantio desor-
denado de bananeiras, o que afetou
sua estrutura.

As • soluções para o problema
da Estrada do Contorno são sem-
pre adotadas em caráter de emer-
gência, após cada deslizamento. Os
planos não chegam a ser executa-
dos totalmente e as obras são exe-
cutadas com lentidão. Nos últimos
12 meses, as soluções foram: inter-
dição ao tráfego, criação de va-
riantes, demolição de rochas e ini-
cio de obras de contenção.

No ano passado, após o deslí-
zamento de 19 de novembro, o trá-
fego foi interrompido por 16 dias,
para a construção de uma varian-
te. Esta só funcionou durante uma
semana e foi abandonada, ante a
ameaça de novos deslizamentos.

SEMMAMODE
FABRICAÇÃO

Um balanço da situação da
construção industrializada bra-
sileira e uma análise de impor-
tante experiência francesa em
Pré-Fabricação.

Perspectivas imediatas e de longo prazo
do setor serão analisadas e debatidas por
figuras de destaque da construção civil na-
cional e internacional. O Seminário de Pré-
Fabricação discutirá em detalhes a expe-
riència francesa no setor, através da análise
do Sistema Camus de pré-fabricação
(300,000 unidades habitacionais construídas
em vários países), com a presença do Enge-
nheiro Émile Camus, diretor da Société Ca-
mus.

Arquitetos, engenheiros, administra-
dores e empresários ligados a construção
industrializada obterão nesse Seminário in-
formações indispensáveis à sua atualização
nessa área. Haverá sessões denominadas"exposição livre" onde serão apontados di-
versos outros métodos de construção indus-
trializada.

Alguns tópicos a serem abordados
Estímulos do Plano Nacional de Habita-

ção vs. resistência aos sistemas pré*
fabricados. Empresas que operam no Brasil,
Principais sistemas. Dimensões de Mercado.
Vantagens oferecidas sob os diversos aspec-
tos: técnico, econômico e financeiro. Invés-
timentos e equipamentos para desenvolver
sistemas de pré-fabricação. O "know-how"
existente. Sistemas mais em uso na França.
Procedimentos para estimular a passagem
de um mercado basicamente artesanal para
um mercado industrializado. O apoio do
poder público.

Conferencistas

Elias Corrêa de Camargo -
Superintendente do Instituto de
Orientação às Cooperativas
Habitacionais - INOCOOP

Otacílio Rodrigues Lima •
Presidente da Rodrigues Lima
Construtora Industrial

Marcello Kutner - Diretor-
Técnico da SOBRAF - Socie-
dade Brasileira de Fundações

Juan Mascaro - Coordena-
dor do Grupo de Racionalização-
e Industrialização dá Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo -
FAU

Antônio Sérgio Bergamin -
Chefe do Departamento de Pro-
jetos da EMURB - Empresa Mu-
nicipal de Urbanização

Abelardo Gomes de Abreu
- Diretor da Rodrigues Lima
Construtora e Industrial

Paulo Lessa Fonseca -
Diretor da Div. de Construção
Civil - Inst. de Engenharia - SP.

Abelardo Garcia - Diretor-
Presidente da Construtora Ox-
ford Ltda.

Participação Especial:
Émile Camus - Diretor da

Société Camus - França
Francis Guitard - Diretor da

Société Industriei et Commer-
ciai des Charbonnages - França
Exposição Livre
As empresas de Pré-Fabricação
inscritas no Seminário terão opor-
tunidade de expor seus sistemas e
técnicas durante os três dias, das
17:00 às 18:00 horas.
Data
De 23 a 25 de novembro
de 1976
Horário
Das 9:00 às 17:00 horas
Local
São Paulo Hilton Hotel
Informações:
Diagrama Comunicações Ltda.
Rua Afonso Celso, 243 - SP
Telefones: 70-3136 e 549-4344
(ramais 512/513/545/547)
Realização

rgrupovisao

Construtor

.<!«
.•'(

is dias e
um mês

Até o começo
foi criticado

A Estrada do Contorno de
Petrópolls foi inaugurada
num domingo, 29 de maio
de 1960, com a finalidade
de encurtar a ligação do
Rio de Janeiro com Juiz de
Fora, Belo Horizonte e Bra-
silla. Na sua construção,
trabalharam 19 empresas e
o fato de o traçado evitar
Petrópolis provocou protes-
to dos comerciantes daque-
ia cidade, qüe acreditavam
em prejuízo para o comer-
cio local.

Uma comissão do DNER,
após o último deslizamento,
assinalou dois pontos da
rodovia para execução de
contenção com prioridade:km 36,8 (ponte sobre o rio
Major Archer) e km 41,5
(acesso a Petrópolis pelo
Bingen). Recomendou, aln-
da, como indispensável a
contenção das encostas nas
imediações de todos os via- ,
dutos e túneis. O DNER,
porém, ainda não sabe
quando 

"essas obras serão
realizadas.

ACIDENTES
Essa foi a primeira vez

que o DNER promoveu estu-
dos sobre as encostas. Em
abril, uma firma paulista
indicou 11 pontos críticos
na BR-40: Quilômetros 33,3;
33,5; 37; 38,8; 38,8; 39,45;
40,3; 40,6; 43,35; 48,5; e 49,3. ,,.
Alguns dias depois de' o
DNER haver divulgado es- T
ses locais, no dia 22 de abril,
30 toneladas de pedras ro-
laram no Quilômetro 37,3 B1
não relacionado.

No dia 10 de janeiro, dois "
blocos de, pedra rolaram no
mesmo local do acidente do
mês passado; no dia 14, o «n
fato se repetiu a 500 metros
de distancia. Cerca de 100
operários da empresa Geo-
brás trabalhavam no local ,
desde novembro de 1975, u:
após o grande desabamen- ,,
to do dia 19 daquele mês.

Três dias depois de a Po-
licia Rodoviária remover
blocos de pedras das pistas, •'
na altura do Quilômetro
38,5 cerca de 50 mil tonela-
das de rochas deslizaram
no Maciço do Véu de Noiva,
arrastando um caminhão
para um precipício de 60
metros e entulhando a es- "^
trada com um monte de oito

¦ metros de altura, além de "
destruir um Volkswagen. "
Escaparam de ser esmaga-
dos um ônibus com destino "
ao Rio e um Opala.

No dia 26 de outubro,
uma barreira de 40 tonela-
das bloqueou a saida do Via-
duto do Ouriço, entre os Tú-
neis do Ouriço e do Papa-
gaio, no Km 39,5.

VERBAS
Técnicos do DNER já ha-

viam previsto a ocorrência
de deslizamentos no km 38,5
desde a inauguração da es-
trada. Com a justificativa
de que não havia verbas
para a execução de obras de
contenção das rochas, o 7.°
Distrito Rodoviário cons-
truiu um refúgio com cerca
de seis metros de largura e
40 metros de extensão. Ali,
os motoristas costumavam
se abrigar à noite.

Mesmo antes da inaugu-
ração da BR-40, dois gran-
des desabamentos ocorre-
ram nesse local: em 1946 e
em 1958.

Vários estudos apontaram
alguns fatores como os prin-'jipais causadores dos desa-
bamentos: a formação da •
>erra dos Órgãos, a locali- *
-*.ação da estrada, deficiên- .
cias no traçado, desmata- •¦
mento descontrolado e má "
conservação.
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Detran revela que motor DAC faz
de um veículo parado causa exames para
ruído acinia do tolerável pilotos

Mesmo parados e com os motores funcionando,
alguns tipos de veículos de passeio e caminhões pro-
duzem ruídos próximos aos níveis máximos tolera-
dos (85. decibéis) ou chegam a ultrapassa-los, se-
gundo pesquisa do Detran, que está se equipando
agora para detectar os ruídos de carros em movi-

Dos órgãos que fazem parte do Grupo de Tra-
balho para uma nova lei contra o ruído em todo o
Estado do Rio de Janeiro, o Detran, através da Di-
retoria de Engenharia e da Divisão de Pesquisas,
é um dos poucos que têm dado contribuição ob.ie-
tiva para; as futuras normas, já concluídas em sua.
redação! preliminar no mês de outubro.
MEDIÇÕES SONORAS

' 
Antes de aplicar as nor-

mas contra ruídos de veícu-
ilo6 previstas na Resolução
448/71 do Conselho Nacio-
nal de Transito e que regu-
lamenta a Lei 5 108, de 21
de setembro de .1966, do Có-
digo Nacional de Transito,
o Detran do Rio de Janeiro
auer dispor de dados con-
cretos sobre o assunto,

Com a colaboração do
Instituto Nacional de Tec-
xioiogia (ÍNT), o Detran,

através da Divisão de Pes-
quisas, chefiada pelo Sr.Jo-
sé Artur Fontes Ferreira,
obteve dados de veículos
considerados novos. As in-
«formações mostram o nu-
mero de rotação ipor minuto
(r.p.m.) e resultados com o'
aparelho medidor (decibelí-
metro) colocado a uma dis-
tancia de sete metros de ca-
da um dos lados do veiculo
(esquerdo, Idireito, ré (tra-
seira) e frente). São estes
os resultados:

NÍVEL SONORO dB-A

Veículo
n.°

Rotações 1
r.p.m L.

esquerdo

4
L. frente

direito

Chevette
Caminhão
Scanià-190 HP
Ônibus
AAercedes-130-HP
Volkswagen-1300
Corcèl

4 350 77

Máximo 86

Máximo 79
456 77
050 74

74

79

72
82
71

76

86

77
83
74

81

91

84
73
74

EM MOVIMENTO

Para a medição do ruído
produzido por veiculo para-
do o Detran dispõe de dois
medidores em decibéis na
Divisão de Controle, assim
como de policiais treinados
para operá-los. Para a me-
dição de ruído de carros e
movimento, deverá ser ad-
quirido equipamento dina-
marquês da marca Bruel e
Kjaer, eletrônico, orçado
em Cr$300 mil.

A medição de ruído de
veículos é feita em nível de
curva A, ou aquela que mais
prejudica o ouvido humano.
De acordo com a Resolução
448 do Contran, os índices
máximos tolerados são os
seguintes: veículos de pas- •

sageiros (exceto ônibus) ,
motonetas, motocicletas e
bicicletas .com motor auxl-
liar, 84 declbéis-A.

E veículos de carga (ôni-
bus, máquinas de tração
agrícola, máquinas indus-
trials e demais veículos):
até 185 c.v. (cavalo vapor),
89 dB-A e acima de 185 c.v.,
92 dB-A. Para sons de buzi-
nas e equipamentos simula-
res produzidos para veículos
nas vias urbanas, o índice
máximo permissivel, de
acordo com a resolução é
de 104 decibéis, porém a As-
sociação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) tem
estudos para ajustar esse
índice às normas do país e
em respeito ao que reco-
menda a ISO (Internatio-
nal Standardization Orga-
nization).

A ABNT, quanto a veícu-
los, tem as normas PEB-386

sobre "medidores de nível
de som emitidos por veícu-
los automotores" e a P/
MB-528 sobre "determi-
nação dos níveis de som
emitidos pelos veículos au-
tomotores".

NOVA LEGISLAÇÃO
No decorrer deste mês a

Fundação Estadual de En-
genharla do Meio Ambiente
deverá aprovar a redação
final da nova legislação so-
bre poluição sonora, elabo-
rada por um grupo de tra-
balho instituído dia 16 dé
março!

Trabalham na redação fi-
nal o médico Alberto Mébie-
li de Carvalho e o advogado
Antônio Inagê, ambos da
FEEMA. A legislação esta-
belece normas para todo o
Estado, porém1 sua regula-
mentação competirá a cada
um dos 64 municípios, com
suas peculiariedades.

As diretrizes Ida legislação
— que devem ser transfor-
madas em Decreto-Lei, a
exemplo da lei municipal
em vigor em São Paulo —
estão voltadas para a
criação ide zoneamentos pa-*
ra efeito de ruídos e sua
punição de acordo com o
tempo de duração, fonte
emissora e nível admissível
para as zonas industriais,
residenciais, comerciais' e
mistas.

Prevê ainda o estudo con-
cluido pelo Grupo de Traba-
lho que determinados rui-
dos, como o dos aeroportos,
no interior Idas fábricas e
outros típicos de atribuições
de leis federais, serão fisca-
lizados por repartições da
área federal.

Dps dias 23 a 25, o Depar-
tamento de Aviação -Civil
realizará os últimos exames
deste ano para a emissão
de licenças e revalidação de
certificados de pilotos civis
e mecânicos de manutenção
de aeronaves. Deverão con-
correr oito mil candidatos.

Os exames serão realiza-
dos no Rló de Janeiro, São
Paulo, Bauru, B. r a g a nç a
Paulista, Rio Claro, Guará-
tinguetá, Presidente Pm-
dente, Ribeirão Preto, Porto
Alegre, Santa Maria, Araça-
tuba, São José do Rio Preto,
Curitiba, Londrina, Goiânia,
Guiabá, Campo.Grande, Be-
lo Horizonte, Florianópolis,
Brasília, Porto Velho; Vitó-
ria, Salvador, Recife, Forta-
leza, São Luiz, Belém, Ma-
naus, Rio Branco e- Tere-

' sina.

EXAMES

Para o próximo ano, o
DAC já organizou o calen-
dário paraos exames neces-
sários ao exercício de ativi-
dades de pilotagem, meca-
nica, instrução de pilota-
gem elementar, vôo por ias-
trumentos (IFR) e para re-
validação dos certificados.
Eles serão realizados em
três períodos distintos: 15,
16 e 17 de março; 19, 20 e 21

- de julho e 22, 23 e 24 de no-
vembro.-

Caxias
reclama
do trânsito

A reformulação do esque-
ma do transito na zona ur-
bana de Caxias foi pedida
às autoridades estaduais e
municipais através de um
abaixo-assinado por comer-
cianbes, industriais, profis-
sionais liberais e moradores
das- Ruas Marechal Deodo-.
ro, Conde de Porto Alegre,
Avenidas Brigadeiro Lima
e Silva e Duque de Caxias,
entre outras. Segundo o do-
cumento, o comércio teve
uma queda de faturamento
de-50% devido ao transito.

Os comerciantes são con-
tra a transferência dos ter-

. minais de ônibus para as
Ruas Marechal Deodoro e
Conde dè Porto Alegre por-
que as pessoas têm de an-
dar muito para alcançar o
centro comercial.

 
*
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Lagoa de
Itaipunão
tem solução

O presidente da Superin-
tendência Estadual de Rios
e Lagoas (Seria), Sr Eduar-
do Sécades, informou que o
órgão ainda não se pronun-
ciou sobre o projeto de utl-
ilzação da lagoa de Italpu,
em Niterói, porque não con-
cluiu os estudos que envol-
vem responsabilidades téc-
nica e jurídica.

Itaipu é uma lagoa de do-
mínio público estadual, e
qualquer decisão a respeito
de melhor utilização margi-
nal ou obras na barra, para
renovação .de suas águas,
deve obedecer a projetos
detalhados, que deman-
dam tempo para definição,
e o processo, segundo o Sr
Eduardo Secades, só é do
conhecimento da Seria ha
dois meses:

APOLO PRODUTOS OE AÇO S.A.
' G.G.C. 33.017.088

'•' 
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SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Informamos que a partir de 22 de novembro de 1976, será Iniciado o atendimento aos

Senhores Acionistas para o pagamento dos dividendos autorizados pela Assembléia Geral Ordi-

nária de 30/04/76, obedecidas as condições a seguir indicadas as instruções gerais mencio-

nadas no presente aviso: "'í!;¦¦*

1. DIVIDENDOS

a)

2.

Serão pagos dividendos à razão de Cr$ 0,06 (seis centavos) por ação, correspondente a

6% ds Capitai Social de Cr$ 20.000.000,00; _
b) A tributação do Imposto de Renda incidente sobre os dividendos obedecera aos critérios

da legislação aplicável às Sociedades Anônimas de Capital Aberto;

ç> Os dividendos somente serão pagos mediante a apresentação das cautelas, sendo na

oportunidade aposto o carimbo correspondente.

INSTRUÇÕES GERAIS

a) Será indispensável a apresentação de documento de Identidade do acionista, além do

CPF, quando se tratar da ações nominativas ou ao portador identificadas;

b) Aos procuradores será exigida a apresentação de instrumento legal de procuração e,

identificação; '
e) Ficarão suspensas .as operações de transferências, conversões e desdobramentos no pe-

ríodo de 22 a 30/11/76.

3. ATENDIMENTO

Os Senhores Acionistas serão atendidos, de segunda a sexta-feira, das 10,00 U 12,00 a

das 14,00 às 16,00 horas, nos seguintes locais:

b) RIO DE JANEIRO — Rua Senador Dantas n.° 80 — 16.° andar — Centro'.

b) PORTO ALEGRE — Rua Cel. Lucas de Oliveira ri.0 2.111 — Petrópolis.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1976.

A DIRETORIA
(a) Ilegível. (p

GRUPO
PEIXOTO DE CASTRO GÚQ

México quer fortalecimnto da Indústria de Adubos na A. L

Empenhado em fortalecer o entrosamento entre as

empresas de adubos da América Latina, o presidente da

Fertilizantes Fosfatados Mexicanos S.A. e da Guanomex,

Luciano Barraza-Allande, manteve esta semana vários con-

tatos com autoridades e empresários do Rio de Janeiro e

de São Paulo. Durante os encontros, o executivo mexicano

esteve acompanhado por Francisco Castillo Creus e Fede-

rico Teran Kiss, diretores comercial e de marketing, res-

pectivamente, da FFM. A empresa estatal mexicana, prin-

cipal produtora de matérias primas de adubos de seu país,
fornece anualmente ao Brasil cerca de 1.20 mil. toneladas

de P205, volume equivalente a 45 por cento das Importa- .

ções brasileiras, estando atuajmente decidida a instalar um

terminal de desembarque de ácido fosfórico em Santos.

Barraza-Allande, que é também presidente da ADIFAL -

Associação para o Desenvolvimento dar Indústria de Ferti-

lizantes da América Latina - defende a união dos produ-

tores do continente como meio de evitar as bruscas osct-

lações de preços provocadas por manobras internacionais.

Na foto, durante coquetel em São Paulo, os Srs L. Barraza-

Allande, Fernando Van Haut Pereira de Almeida, diretor

superintendente da Fertilizantes Fosfatados do Brasil, J. Fer- ¦

E^do^f^rdr chefe 
da divisão de vendas e diretor superintendente da Petrobrás

Química Fertilizantes (Petrofertil).
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Veteranos da FEB realiza- m
ram, ontem, no mausoléu do v
Marechal Mascarenhas de:Z-
Moraes.no cemitério do Ca- ltX
ju, uma cerimônia em ho- -»
mehagem ao Comandante
da Força Expedicionária
Brasileira, na data do seu
aniversário. O Marechal
Cordeiro de Farias e o Co-
ronel Ademar Rivemar de ,fi
Almeida, presidente da As-,.,
sociação Nacional dos .Vete-¦';_;
ranos da FEB, colocaram'..
uma coroa de flores no tú-:~
mulo. O General Aguinaldoy
José de Sena Campos exal- -"-
íoti a figura do Marechal":
Mascarenhas de Moraes, que ^
exerceu diversas missões e'~
foi condecorado 27 vezes, 16 .
das quais por outros países.'
Como parte das comemora-
ções, foi, também, celebrada "¦
missa na Catedral Metropo- f 

'

lítana. No cemitério, estive--^
ram presentes representan-\^
tes do Grupo de Escoteiros —¦
Mascarenhas de Moraes e".,
alunos da escola que tem o !
o nome do Comandante da.'ir^t? FEB

_^»^——M^—»———^^^ o.-»

CREDITO
TOTAL
óculos
para Você
etoda
a família

Leve 3 óculos de uma vez e pague só 50, por mês com lentes

incluídas no preço

\/^^\T^$ ^L) V-v VL~/V~àv
ZILO TOTAL METAL TRABALHADO DIOR DE VERDADE

\ SÓ ESTA SEMANA! ;fe

/ NSflílSãfl LEGÍTIMO Bousch Lomb \.
^7 So^yy 

ouaprazo ^ ^—-^

-JÍ

LINHA ECONÔMICA -

no seu grau, ainda 98, à vista.
Com lentes bifocais só 290,
à vista ou a prazo.

n5y
METAL NOSTALGIA - com
lentes no seu grau.
SÓ 193, avista ou a prazo.

brasil
CENTRO: Buenos Aires. 210. Buenos Aires. 228. GonçalvesDias. .^'i^f^^MS
da Bandeira 19. COPACABANA: Av: Copacabana, 695. Av. Princesa Isabel, 323 Miguel

Lemos. 44. IPANEMA: V.sc. de Pirajá. 282. W^S^I^-:^S^lSd?Í.
MÉIER' Dias da Cruz, 203. MADUREIRA: Carolma Machado, 442. Av. Ministroi EdgaraHO

me o 239-C PENHA: Romeiros. 80. CAMPO GRANDE. Cel Agosl.nho. 3 
| 

NITERÓI. S

João esq de Uruguai. CAXIAS: Av. Pres. Kennedy esq. 
^^Sl^Sl^' Av Jo-

Bedran" 78 NOVA IGUAÇU: Amaral Peixoto, esq. Nilo Peçanha. BARRA MANbA. av. jo

aquim Leite, 380. JUIZ DE FORA: R. Halfeld. 816.

Conheça a nova

VARILUX
Visão Total

LENTES DE CONTATO
Microlentes levíssimas.
SÓ 440, à vista ou a prazo.
Flexlentes com bordas macias.
SÓ 800, à vista ou a prazo.

ZILO ESPACIAL - com lentes
no seu grau.
SÓ 259, à vista ou a prazo.

movEN:*«o ¦ I
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.A cinco dias rio X Salão
do Automóvel, onde
será lançado o Fiat-147,
as fábricas do ABC
paulista estão com
mais de 20 mil v
unidades estocadas'em
seus, pátios, número'
não considerado
excessivo pelasmontadoras .
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Ofr MPAS/INPS
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Previdência Social

EDITAL DE CITAÇÃO
' 0 Secretário da Comissão de Inquérito designada pela

PORTARIA-RRJL n.° 58, de 4/8/76, do Sr. Superintendente Re-
gional neste Estado,' Publicada no BSL — 148, de 5/8/76, em
cumprimento de ordem da Sra. Presidente e tendo em vista o
disposto do parágrafo 2.° do art. 222, do Estatuto dos .Fundo-
inários Públicos Civis da União, Cita, pelo presente Edital, OSMAR
CARVALHO DE CASTRO, matrícula 64.589, Arquiteto, nível 22-B,
para, no prazo de 15 dias, a partir da publicação deste, com-
parecer na Rua Santa luzia, n.° 173, sala 1003, no horário das
12 às 17 horas, para tomar vista dos autos do processo admi-
nistrativo a que responde, por abandono de cargo, e apresentar
defesa escrita, no prazo de dez dias, sob pena de revelia.

(Reproduzido de Publicação no Diário Oficial do Rio de
Janeiro, PARTE I — de Sexta-Feira, 5 de novembro de 1976
/ Pág. 11). (P

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

COMUNICADO DEMAP N. 97

O Banco Central'do Brasil comunica que fará
realizar a Concorrência DEMAP n? 76/4, cujo Edital
assim se resume:

Objeto: Execução, sob regime de empreitada
por preço global, de obras de reforma ho prédio (sub-
solo, loja, sobreloja, 2?, 3o e 4? pavimentos) situado
à Avenida Rio Branco n? 115, na Cidade do Rio
de Janeiro (RJ).

Documentação e Propostas: Serão recebidas no
dia 22-11-76 às 10,00 horas — Avenida Presidente
Vargas n° 84 — 7° andar — Rio de Janeiro {RJ)..

Cópia do Edital e Informações: Diariamente, das
14,00 às 17,00 horas, com o Sr. Chefe Adjunto do
Departamento Regional do Rio de Janeiro (RJ), no
seguinte endereço: — Avenida Presidente Vargas r\°
84-9? andar. '.

Rio de. Janeiro (RJ), 15 de outubro de 1976

Comissão Permanente de Licitações

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

COMUNICADO DEMAP N ° 100
O Banco Central do Brasil comunica que

fará realizar a Tomada de Preços DEMAP n.°
76/33, cujo Edital assim se resume:
Objeto: Construção, sob regime de empreitada

por preço global, de 1 (um) forno de in-
cineração de papel moeda não triturado.

Documentação e Propostas: Serão recebidas no
dia 23.11 .76 às 10:00 horas - Avenida
Presidente Vargas n.° 84 — 7.° andar, no
Rio de Janeiro (RJ). «

Habilitação: As firmas interessadas poderão
inscrever-se no Cadastro de Fornecedores
do Banco Central até o dia 17.11 .76.

Cópia do Editai e Informações: Diariamente, das
14:00 às 17:00 horas, com o Sr. Chefe
Adjunto do Departamento Regional do
Rio de Janeiro (RJ), no seguinte endereço;
— Avenida Presidente Vargas n:° 84 —

9.° andar.

Rio de Janeiro (RJ), 27 de outubro de
1976.

Comissão Permanente de Licitações

Preços dos veículos
Passeios e uso misto (Estado de S. Paulo) '

VOLKSWAGEN y •

Modelo Preço Reajusta
Sedan 1300 . 36 960,00 25,4
Sedaní 1 300 L 

' 
' - 38 604,00 24,5

Sedan" 1600 ¦; 39 908,00 23,6
Brasília 1 600 (normal) 44698,00 24,5
Brasília 1 600 (2 carb.) . 45 848,00 24,7
Variant 1600 49 122,00 24,4
Passai 2p 54 277,00 23,3
Passat L 2p e 3p 55'215,00 23,3
Passat LS 2p e' 3p 56 797,00 . 23,3
Passat LS 2p (c/apóio cab) 62 537,00 18,3
Passat 4p 55 313,00 23,0
Passat L 4p 56 251,00 23,0
Passat LS 4p 57 833,00 23,0

FORD

Modelo Preço Reajuste
Corcel 2p STD 50 778,59 28,3
Corcel 2p luxo 54 107,99 28,3
Corcel 2p luxo c/op. l/ll 56 313,50 28,3
Corcel 4p STD 51 267,10 28,9
Corcel luxo 54 618,20 28,9
Corcel 4p luxo c/op. l/ll 56 823,80 28,9
Corcel GT 65 228,25 , 28,2
Belina STD 52 928,02 29,1
Belina c/op l/ll . 55 133,53 

29,1

Maverick super 2p 4c _62 657,62 34,5
AAaverick superluxo 2p 4c 70 808,43 34,2

Modelo ^ Preço Reajusta

Maverick supor 4p 4c 62 566,58 34,3

Maverick s. luxo 4p 4c 70 717,41 34,1
Maverick super 2p 8c 72 970,13 32,3

Maverick s. luxo 2p 8c 81 120,94 '32,2

Maverick super 4p 8c 72 879,09 32,2

Maverick s. luxo 4p 8c 81 029,92 32,2
Maverick GT 95 290,63 32,1
Galáxie 500 equipado 157 050,61 29,4

Ford J.TÒ equipado 164 713,50 29,2
Ford Lahdau equipado 172 544,68 29,2

GENERAL MOTORS
Chevette especial ¦ 46.871,00 30,6
Chevette luxo 49 909,00 30,5

Chevette superluxo 51 936,50 28,8
Opa Ia 2p 4c 63 691,00 32,6

, Opala 2p 6c 71 180,00 31,0
Opa Ia 4p 6c „ 62 995,00 32,6
Opala 4p 6c 70 350,00 '• 31,0
Opala 2p 4c SS-4 72 502,00 32,0
Opala 2p 6c SS 90 861,00 30,7
Comodoro • 2p 6c 97 801,00 28.8
Comodoro 4p 6c 98 840,00 28,8
Caravan'2p 4c 68 141,00' 29,8
Caravan 2p 6c 73 242,00 . 29,4
C-1416 Veraneio .normal 86 649,00 29,4
C-1416 Veraneio luxo 102 161,00 29,4

CHRYSLER

Dodge 1800 polara 52 203,00 30,3
Dodge 1800 polara g. luxo 

' 
57 547,00 29,3

Dodge Dart 2p luxo 76 723,00 28,1
Dodge Dart 4p sedan luxo 76 766,00 27,6
Dodge Dart 4p grand sedan . 107 064,00 28,0
Dodge Charger (-RT 119 009,00. 28,2

FNM
Alfa-Romeo 2300 96 617,00 29,8

PUMA
Puma GTE 89-740,00 32,2
Puma GT - Spider 1 cap 90 230,00 32,2
Puma GTB 

126 
180,00. 32,2

Revenda diz que mercado interno
não absorve mais veículos em 77

São Paulo — Os 1 mil 700
revendedores de veículos do
país estão solicitando às indús-
trias automobilísticas que, pa-
ra 1977, mantenham suas pro-
duções atuais, que ao final
deste ano totalizarão 980 mil
unidades. O presidente da As-
sociação Brasileira dos Distri-
buidores de Veículos, Sr Rena-
to Ferrari, considera que "o
mercado não tem condições de
absorver inteiramente, mais
de que já é produzido".

. Entretanto, o gerente de
marketing da maior fábrica
automobilística, a Volkswagen,

i Sr Konstantin Von Schweini-
chen, diz que "as fábricas po-
dem elevar suas produções em
mais 5%, ao mesmo tempo em
que ampliam o mercado exter-
no, com mais de 100 mil uni-
dades a serem exportadas".

ESTA 

semana, quando será ataer-
to em São Paulo o X Salão
do Automóvel, pelo Presidente
Ernesto Geisel, na quinta-

feira, às 16 horas, os pátios das fá-
bricas, na região industrial do ABC,
estarão com 20 mil 573 unidades,
número considerado normal pela In-
dústria, que também não enfrenta
problemas sérios com o fornecimen-
to de matérias-primas. Em 1976, o
Governo continuou sendo o maior
comprador individual da indústria au-
tomobilistica, absorvendo 25 mil uni-
dades. Ds revendedores consideram
que "os preços dos veículos atual-
mente ainda podem ser absorvidos
pelo mercado consumidor, havendo
apenas problemas para financiamen-
to de carros usados, onde as finan-
ceiras fazem uma seleção avaliando
a idade do veiculo, que não pode ter
mais do que cinco anos de uso".

O Sindicato Nacional da Indús-
tria Automobilística, através do seu
presidente em exercício, Sr Newton
Chiaperlni, considera que "a libera-
ção dos preços dos veículos no mo-
mento traria à indústria uma me-
lhor rentabilidade, e asseguraria tam-
bém a continuidade na aplicação dos
investimentos ao setor". Em São Pau-
Io, empresários acreditam que o Go-
verno poderá liberar o preço do au-
tómóvel em 1977.

O presidente da Associação Brasi- '
leira dos Distribuidores de Veículos
Automotores, Sr Renato Ferrari, ex-
plicou que "na opinião do setor, a
produção de automóveis não deve
crescer em 1977. Temos que conside-
rar que a entrada de mais 100 mil
veículos, número da produção da
Fiat, já significa um acréscimo subs-
tancial na produção nacional de au-
tomóvets"-.

;— Entendemos que a indústria
não deve crescer, pois, mantendo-se
estabilizada na atual produção, aten-
dera a um mercado que já se'adequou
às medidas do Governo de combate
à inflação. Nao há qualquer pressão
de demanda que foi- desácelerada".

— Achamos também que não de-
veriam ocorrer novas medidas para
restringir a demanda por parte do
Governo", afirmou o Sr Renato Fer-
rari, acrescentando que "alguns gru-
pos econômicos do setor estão recor-
rendo à diversificação de marcas na,
revenda, constituindo empresas di-
versas para encontrar melhor susten-
tação' e rentabilidade na conjuntura
atual". Essa é a explicação do Sr Re-
nato Ferrari, para o fato de muitas
revendedoras, que anteriormente ope-
ravam com apenas uma marca, ago-
ra atuarem com duas ou mais, mas
sob firmas de diferentes denomina-
ções, embora pertencendo ao mesmo
grupo.'

O setor de Tevenda, no pais, é
formado por 1 mil 700 estabelecimen-
tos, com 120 mil funcionários e um
capital social, total, no valor, de Cr$ 7
Milhões 500 milhões, equivalente ao
da própria indústria automobilística;
Os distribuidores ocupam' 16 milhões
de m2 de área e em 1975, pagaram só
de ICM, Cr$ 2 bilhões 500 milhões.

• O Sr Renato Ferrari explicou que"o mercado de carros-usados está na
seguinte proporção no país: para cada

100 novos vendidos, temos uma troca
de 40 usados. O mercado de carros
usados poderia melhorar, mas há di-
ficuldades no financiamento. Mas' ele
é importante no processo de vendas de
carros novos".

Sobre os reajustes de preços nos
veículos, o Sr Renato Ferrari, disse que"eles tem- sido simples atualizações,
em última análise uma Correção mo-
n.etária. Não obstante, tem havido ai-
guma reação negativa por parte do
mercado, uma vez que o poder aqui-
sitivo não acompanha estritamente a
correção monetária".

O gerente de marketing da Volks-
wagen do Brasil, Sr Konstantin Von
Schweinichen, disse ao JORNAL DO
BRASIL que "a indústria automobi-
lística tem como alternativa, diante
da política de combate à inflação e
ao desequilíbrio da balança de pa-gamento, aumentar a sua competiti-
vidade para expandir o mercado ex-terno. Esta, no momento, é o melhor
caminho para manter sua evolução".

A indústria automobilística de-verá ter no próximo ano um cresci-mento semelhante ao deste ano, istoé, ao redor de 5%, reservando 100 milunidades para exportação, cerca de10% de sua produção anual. Real-mente, a busca de uma ampliação domercado externo, é um fator priori-tário para a industria automobilística
nacional".

O Sr Konstantin Von Schweini-chen salientou que "os preços dos au-tomóveis também não comportam no-vos aumentos, no momento, pois o
poder aquisitivo do consumidor foiafetado pela inflação. Não se podepensar em novos reajustes no momen-to, apesar de a indústria acusar umabaixa rentabilidade, devido à elevaçãode seus custos de produção, e tam-bém ao aumento nos preços das ma-térias-primas".

O crescimento deste ano, tam-bem ao redor de 5%, ou o previstopara o próximo ano, é superior aodos países mais desenvolvidos indus-trialmente que tem uma meta anual
de 2 a 3% de crescimento anual.

O Sr Konstantin Von Schweini-
chen considera que "não será fácil
para a Fiat colocar sua produção, poisoutras empresas já estão estabeleci-
das no mercado, com maior inf ra-es-
trutura,' como por exemplo, os servi-
ços de revenda e manutenção".

O 

presidente em exercício do
Sindicato Nacional da Indús-
tria Automobilística, Sr New-
ton Chiaperini, disse que "o

setor está com rentabilidade baixa. A
perdurar esta situação por um longo
prazo, é lógico que haverá consequên-
cia em investimentos futuros,, se as
empresas; não tiverem rentabilidade
razoável, os investimentos .tenderão a
se tornar mais escassos". '

A liberação dos preços dos au-
tomóveis traria dupla vantagem: o
.consumidor pagaria um preço justo.
pelo produto e se reduziria a deman-
da, automaticamente. De 1966 até ho-
je, o automóvel perdeu em média 30%
de seu valor real no pais, afirmou.

Para o Sr Newton Chiaperini, "a
indústria deverá crescer 5% no pró-
xlmo ano. Não se pode concordar com
involução de um setor básico, em ter- .
mos de crescimento, pois os prejuízos
para o pais seriam incontáveis".

O maior crescimento em 1977
estará reservado aos setores de ca-
minhões pesados e automóveis, ha-
.vendo uma queda no de caminhões
leves. Para o ano de 1977, tudo indi-
ca, haverá uma repetição da per for-
mdnce de 1976. A economia nacional,
entretanto, deverá crescer entre 7 a
8%, este ano.

Ao analisar a possibilidade de ra-
cionamento de combustível no pais, o
Sr.Newton Chiaperini, que substitui o
Sr Mario Garnero na presidência do
Sindicato, pois este está em viagem
de negócios, na Europa, explicou que"uma pesquisa feita no mercado mos-
tróu que há um consumo estável de
combustível no Brasil, não havendo
necessidade de racionamento, mas se

o Governo precisar efetivá-lo, a riv
dústria bem que se resignar".

Para ele, "uma demonstração de
que há diminuição no uso de veículos
no país, está no fato de que o setor,
de autopeças registra uma queda na
demanda de peças de reposição aoredor de'8 a 10% ao mês. Esse compor-
tamento já resulta em maior econo-
mia de combustível". '.'

Num balanço realizado pelo JORT
NAL DO BRASIL em São Paulo, ficou
constatado que, às vésperas do X Sa.-
lão do Automóvel, a indústria auto-
mobilistica apresenta seus pátios com
o seguinte número de veículos: Ford,
21 mil 200 (três dias de produção e
diária que é de 750 unidades); Gene-
ral Motors, 5 mil 373, sendo 1 mil 123
em processo de faturamento para re-
vendedores (produção diária de 700
unidades); Volkswagen, 11 mil 200
(cinco dias e meio de produção, à ra*'
zão de 2 mil diários); e Chysler, 1 mil
800 unidades (produção diária de 500
unidades). io

O setor de autopeças apresenta
maiores problemas no recebimento &èmatérias-primas, pois seu forneci-
mento é irregular, o que, segundojj
presidente do Sindicato Nacional de
Autopeças, Sr Luis Eulálio Bueno Vi,:-
digal Filho, prejudica a programação
industrial. Os principais atrasos se ve-
rif icam na área de chapas de aço, me"-
tais não ferrosos, plásticos e outras
matérias-primas. Entretanto, o Sr Luiz

i %M: -í - '
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Renato Ferrari

Vidigal Filho faz questão de salientar
qüe "até o momento não houve paraí-
lisação de qualquer Indústria, do se'-
tor".

Por sua vez, úm balanço realiza}
do junto à Volkswagen, General Mo-
tors, Ford e Chrysler, evidenciou qué"os pequenos atrasos em fornecimenT
tos de algumas matérias-primas, nãú
chegaram a perturbar a programação
industrial,' que sempre mantém um
estoque de- segurança. ',

A indústria' explica a redução daS
entregas aos revendedores de outubro
de 1975 (85 mil 152 unidades) para ou!
tubro de 1976 (74 mil 950), por ter si*
do este um mês atípico, já que as fá}
bricas preparavam seus lançamentos
para 1977. |

O veiculo que menor aumento de
preços apresentou este ano, foi a lir
nha Kombi,' da Volkswagen — que
completam 20 anos em 1977 — com urç
total, em 1975, de ,13,7%. O maior rear
juste foi. para o LT-11038 da SaabT
Scania, com 38%. A média dos aur
mentos, percentualmente, este ano, foi
de 28%, para os produtos da indústria
automobilística. '

Entrevistas a Milton F. da Rocha Filho •
fotos de José Carlos Brasil
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Diariamente das 20 às 23 horas
PATROCÍNIO DE

«st 
'

CARLTON
QUALIDADE SOUZA CRUZ

RÁDIO JB FM99,7MHz

l.°SEMPAf-RJ
1.° SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DO TRABALHO - RJ
REALIZAÇÃO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AFRANIO PEIXOTO

COLABORAÇÃO: SUBSECRETÁRIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA A
PRESERVAÇÃO DE-ACIDENTES

DATA: 20 e 27 DE NOVEMBRO/76
' 

HORÁRIO: 26/Nov (Sexta-feira) - das 19,15 as 22,30 hs
27/Nov (Sábado) - das 9,00 às 17,00hs (Com intervalo)

LOCAL: Colégio Batista — Tijuca
Rua José Higino, 41o

CONFERENCISTAS:
Dr. LUIZ CARLOS DE BRITO, Delegado Regional do Trabalho,
Dr. HENOS FRANCISCO LOCATELLI, Coordenador dos Programas de

Prevenção de Acidentes da SSMT do Ministério do Trabalho,
Dr. FLAVIO LOPES SUSSEKIND, Assistente Jurídico da SSMT do

Ministério do Trabalho,
Dr. LORIS GOTUZZO DE SOUZA, Presidente da ABPA, da Segurança

Industrial da Light,
Dr. CARMO LIO, Chefe de Setor de Segurança Industrial da Ele-

trobrás,
Dr. ALOISIO CAMARGO, Médico do Trabalho da Philcó do Brasil.

TEMARIO:
1) Política de Prevenção de Acidentes do Ministério do Trabalho e Par-
ticipação do Empregador e do Empregado nos Programas de Prevenção
de Acidentes do Trabalho.
2) Elaboração e Implantação de um Programa de Prevenção do Ací-
dentes na Empresa.
3} Organização e Funcionamento dos Serviços Especializados em Segu*
rança e Medicina do Trabalro na Empresa.
4) Portaria n? 3.460/75-MTb — Debates em Plenário.
VALOR P/PARTICIPANTE: CrS 400,00
INSCRIÇÕES ABERTAS: Rua José Higino, 416 - Ttiuca (Colégio Batista)

das 16 às 21 hs - Informações: Tel. 230-4042 e
260-9B14

CERTIFICADOS: SERÁ FORNECIDO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
AO FINAL DO 1° SEfvAPAT-RJ

DIREÇÃO EXECUTIVA: PROFS. ARTHUR SIMÕES MONTEIRO e EDSON
TERZI

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: VALOR ESPECIAL CrS 250,00

Participação Especial de Multifümes Ltda - Rua, Sorocaba, 264 -
Botafogo. Tels. 236-1472 e 266-8385 - Exibindo filmes e expondo
equipamentos de Primeiros Sccorros.
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Estrutura portuária afeta
as exportações de frangos

O (presidente da União Brasileira de
Avicultura, Sr Lauriston von Schmidt,
asfirmou ontem que a ausência de uma
infra-estrutura portuária e de transpor-
ttí marítimo no Brasil tem dificultado
as' exportações de frangos de corte, prin-
cipalmente para os países do Oriente
Médio, para onde somente há um navio
com saídas mensais para cobrir a rota.
-" O Sr Lauriston von Schmidt adian-
tôu que as perspectivas brasileiras de
exportação de carne de frango para o
próximo ano deverão atingir a 60 mil
toneladas, num total de aproximada-
mente 60 anil dólares (Cr$ 709 mil e 800),
sendo os países árabes — Arábia Sau-
dita, Irã, Iraque, Síria e Kuwait — os
principais compradores do produto bra-
¦lleiro.~*J Infra-estrutura

Acrescentou que é necessário o apa-
.nelhamento dos portos brasileiros para
•que as exportações de carne de frango
sejam crescentes de ano para ano, obje-
tivando não só o desenvolvimento da
.ayicultura nacional, como também a
obtenção de divisas que o país necessita.

Disse que o porto de Itajaí está pre-
cisando ser aparelhado para atender a
"crescente produção de frangos de corte,
pois o Estado de Santa Catarina é atual-
mente um dos principais produtores do
alimento. Esclareceu que os portos do
Rio, Santos e Rio Grande são os únicos
aconselhados para a exportação em
maior escala de carne de frango, por-
que dispõem de mais recursos, inclusive
câmaras frigoríficas. Já o de Itajaí,
considerado como o maior porto expor-
tador de carne de frango do Brasil, nao

dispõe de um número suficiente de fri-
gorificos para acompanhar o desenvol-
vimento da avicultura de corte em San-
ta Catarina.

E' necessário — prosseguiu — que
seja aumentado o número de navios na
rota Brasil—Oriente Médio, pois somen-
te uma embarcação está cobrindo aque-
le trajeto, saindo às vezes com atraso.

O Sr Lauriston von Schmidt disse
que o mercado europeu poderá ser novo
pólo de atração para as nossas exporta-
ções de carne de frango e de ovos. A
conquista deste mercado poderá ser a
médio prazo, isto é, no período de 4 a 5
anos, em conseqüência das dificuldades
que existem no momento para os países
não pertencentes à Comunidade Econô-
mica Européia colocarem suas mercado-
rias, mas até lá aquelas nações deverão
f alicitar a entrada de produtos brasilei-
ros, dependendo ainda de entendimen-
tos a nível diplomático entre o Governo
brasileiro e aquela comunidade.

O Sr Lauriston von Schmidt estima
que, em 1977, a expansão da avicultura
brasileira, no setor de frango de corte,
será na ordem de 30%, com base na
crescente produção dos Estados de San-
ta Catarina, São Paulo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O
maior problema para a absorção dessa
produção, cujo montante preferiu não
calcular no momento, será com o mer-
cado interno, devido a falta de poder
aquisitivo de uma grande parcela de
nossa população. Assim, o aumento da
nossa produção de frangos de corte está
condicionado ao mercado interno, ha-
vendo opção para aproveitar os exceden-
tes no mercado internacional.

Pecuarista pede mais pelo boi
São Paulo — Alguns frigoríficos con-

firmaram que pecuaristas deste Estado
estão pedindo Cr$ 200,00 pela arroba do
boi gordo mas que a tendência é se con-
tentarem com o preço de cerca de Cr$
170;00 a arroba, no máximo, devido a re-
sistêncla da indústria do frio em aceitar
a exigência, porque mesmo neste preço
os frigoríficos estão pagando a prazos

;.mais longos, no normal, ou seja, 45 dias,
sem juros.

Mas a insistência dos pecuaristas da
Região de Presidente Prudente (tradi-
cionalmente produtora de bovinos) em
oferecer o boi gordo a Cr$ 200,00 a arroba,
fez com que o Grupo Bordon fechasse
na semana passada seu frigorífico
na Região» que abatia diariamente
J00 cabeças. A iniciativa provocou a pa-
ijcalisação de negócios com os produtores
rjm torno de Cr$ 600 milhões por mes.
hf Um porta-voz do Frigorífico Bordon
-informou que a empresa, como acontece
!a*om a maioria que atua no setor, nao
'•está em condições de pagar o preço exi-

jTíido porque a indústria do frio e obn-

gada pela Sunab a entregar a carne ao
comércio por Cr$ 12,50 e Cr$ 7,90, o qui-
Io, para o trazeiro e dianteiro, respec-
tivamente. . . • :

No entender de um pecuarista tradi-
cional, a situação da pecuária de cor-
te no país está na fase do "salve-se

quem puder" porque o setor de produ-
ção parece ter problemas mais cruciais
que a indústria do frio, formada em
sua maioria pelos frigoríficos multina-
cionais que normalmente não enfren-
tariam problemas provocados pela po-
litica de contenção.

De um modo geral, contudo, tanto
a produção como a indústria, anseiam
por dias melhores para a pecuária de
corte, e se os frigoríficos parecem se
encontrar numa situação mais cômoda
— especialmente com as exportações
dos derivados de carne — as duas par-
tes exigem uma nova política para a
carne. E, parecem cientes, de que se o
Governo não imprimir modificações pa-
ra o setor, principalmente a curto e me-
dio prazos, o que haverá é muito pessi-
mismo.

Preço do
feijão não
cobre custo

São Paulo — Terminada
a colheita do feijão de in-
verno, os agricultores pau-
listas estão se queixando do
elevado custo das sementes
destinadas ao plantio da sa-
Ira vindoura, além de uma
baixa cotação do produto
em algumas regiões, contra
um quadro de valorização
em outras, segundo revela
um levantamento realizado
no interior deste Estado.

Os lavradores queixam-se
ainda de uma grande alta
nos fertilizantes, além de
atraso na sua entrega por
parte dos fornecedores, co-
mo forma de forçarem ele-
vação de preços, e denun-
ciam que no interior muitos
revendedores estão substi-
tuindo a fórmula NPK (po-
tássio, cálcio e fosfato) por
produtos de menor eficiên-
cia

Dizendo que estão sendo
desestimulados por falta de
um programa de apoio, os
produtores de feijão acham
que diante de um quadro de
escassez não se justifica o
abandono que sofrem, e que
poderá provacar em algu-
mas áreas uma baixa pro-
dução, numa ocasião em
qué nos grandes centros ur-
banos verifica-se uma falta
generalizada, obrigando o
Governo a importar feijão
mexicano e argentino.

Os poucos agricultores da
região de Presidente Pru-
dente não conseguem en-
contrar preços satisfatórios
para sua última colheita,
sendo que ela não consegue
alcançar a cotação de Cr$
500 por saca, enquanto na
região de Bauru, distante
cerca de 300 quilômetros, o
grão é cotado a Or$ 800 por
saca, apesar de ter boa pro-
ducão.

Nos 50 municípios que
compõem a Região Admi-
nistrativa d e Presidente
Pi-udente, são p 1 a n t a d o s
anualmente mais de 50 mil
hectares de feijão, com três
-safras, a do inverno —
plantio em junho e julho —
a das águas — plantio em
setembro-outubro — e a da
seca — plantio em fevereiro
e março.

O Estado de São Paulo
dispõe de 120 mil hectares
de área reservada ao plan-
tio do feijão. Desse total, 70
mil localizam-se na região
de Sorocaba.

Dirigente critica intervenção
Porto Alegre — A'intervenção

na Cooperativa Triticola Palmei-
rense Ltda. (Copalma) "não passa
de uma manobra eleitoreira de po-
liticos sem escrúpulos", afirmou,
ontem, o ex-presidente Tadeu Cers-
ki, substituído por um interventor
do Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária, economis-
ia Dedo Rangel, gue, por sua vez.
afirma que foram comprovadas ir-
regularidades na aquisição de fer-
tilizantes, como adulteração ãe no-
tas para beneficiar os agricultores
com créditos subsidiados.

O ex-presidente, Tenente-Coro-

nel da reserva do Exército, admi-
tiu, ontem, ao JORNAL DO BRA-
SIL, que de fato, no exercício de
1974, com a aiiuência da direção da
Cooperativa, alguns agricultores
utilizaram esses- fi7ianciamentos na
compra de herbicidas, jungicidas e
outros materiais para a lavoura:"Isso aconteceu, entretanto, com a
concordância do próprio Banco do
Brasil, já que, erroneamente, o es-
tabelecimento reservou uma faixa
de crédito muito grande para os
adubos, correspondente a 40% do
custo da plantação, deixando ou-
trás necessidades sem recursos".

O Deputado jederal Fernando
Gonçalves, ex-presidente da As-
sembléia Legislativa, proprietário
da empresa Gonçalves & Sobrinho,
intermediária da multinacional In-
cobrasa na comercialização da so-
ja, foi quem liderou a campanha
contra a Cooperativa Palmcirense
que estava atrapalhando seus ne-
gôcios, disse o ex-presidente: "De
280 mil sacas comercializadas em
1971 passamos para 1 milhão 200
mil na safra passada, o que con-
trariou interesses comerciais e po-
liticos", completou ele.

BANESPA S.A.
CORRETORA DE CAMBIO E TÍTULOS
Comunica a mudança de suas

co em São Paulo, a partir de 16.
segue:

linhas tron-
11.76, como

ANTERIOR
37-3587
37-3588
37-3589
37-3580
34-6025
33-1611
36-2893
35-3547

239-0891
239-3223

ATUAL
229-1522
229-1744
229-1955
229-1066
229-1255
229-1455
229-1644
229-1844
229-1144
229-1355

(p
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Embratel
Cada vez mais, os empresários estão começando

a descobrir que viajar é uma maneira muito lenta de
resolver negócios. E muito cara também.

Cada vez mais, eles estão começando a perceber
que as telecomunicações são uma alternativa mais rápida
e muito mais econômica. O que, é claro, interessa às
empresas. E à economia do país.

Hoje, os empresários sabem que a Embratel
oferece todos os recursos necessários para que eles
possam se comunicar à distância, sem precisar viajar.

E isso inclui não apenas ligações telefônicas, DDD
ou DDI. Inclui telex, tansmissão de dados, Hot-Line,
fonegrama internacional, telexograma internacional.

a»

E inclui, principalmente, um serviço de assistência
técnica e comercial para estudar as necessidades de
comunicação de cada empresa, e planejar o uso mais
racional desses recursos em cada caso específico.

Para que o empresário possa eliminar
definitivamente os fatores tempo e distância nos seus
negócios. E possa realizar todos os contatos que precisa,
sem sair de sua sala. ,,,;••

Chame um representante da Embratel. viaje
menos e lucre mais.

O Brasil agradece. ÉÉ) EMBRATEL
Empresa do Grupo TELEBRAS

Séra icò dé Oriciibaçãb de Uso dè Telecomümeaçoe^
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CIP E CDI
Seminários de Atualização Empresarial

Local: Rio de Janeiro — Hotel Glória — Dias 18 e 19/11
O CENTRO DE TREINAMENTO EMPRESARIAL, promoverá no Rio de Janeiro doii seminário» inregredoi

Visando atualizar os empresários, administradores, economistas e advogados de empresa sobre a sistemática de
Controla de Fracos no Brasil administrada pelo CIP — Constlho lntermíim._ri_Í d* Precoi _¦ os Incentivos
Fiscais ¦ Financeiros existentes para Projstos de Industrialização administrados pelo CDI — Conselho da
Desenvolvimento Industriai, inclusive os Programas Especiais de Exportação — BEFIEX.
INSCRIÇÕES:

No Rio de Janeiro: Rua Leandro Martins, 20 - sala 803 - Tel.: 243-6247.
Em Sío Paulo: Rua Libero Badaró, 377 - 22.° andar conj. 2210 - Tela.: 36-6269 e 36-9041.

IP

INSTITUTO DE
RESSEGUROS DO BRASIL

EDITAL
VENDA DE EQUIPAMENTO PAX

IRB coloca à venda, no estado em que se encontra, o seguinte equi-
pamento de sua propriedade:

(uma) CENTRAL TELEFÔNICA PAX PHILLIPS - Ano 73, Modelo UP-200,
equipada para 250/30 ramais, ampliável até 300/36;

1 (um) RETIFICADOR FLUTUADOR para Central;
1 (um) CONJUNTO DE BATERIAS - Tipo Chumbo - Ácido ABV-78

AMP/H.
Tal equipamento encontra-se instalado na Sede do IRB, cabendo ao com-

prador a remoção das redes internas (Blocos terminais, fios e cabos) e do con-
teúdo das caixas distribuidoras dos pavimentos, deixadas as respectivas cabines
livres de todos os componentes do sistema PAX desativado.

Todos os interessados devem apresentar propostas em impressos próprios,
que serão distribuídos -de 9 às 12 horas, na Av. Franklin Roosevelt, n? 115,
9.9 andar, nesta Cidade — quando o material à venda poderá ser examinado.
As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço, • até às 16 horas do ,
dia 22 de novembro corrente, ocasião em que serão abertas, na presença dos
proponentes.

Walter Ferraz Martins
Chefe do Departamento Administrativo

O PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE
TOMADA DE PREÇOS

A PETROBRÁS convida as firma* 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. - PETROBRÁS

w
G© SIDERÚRGICA ACOMORTE S.A.

%

Grupo Ccrdau SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - CSC n.» 10.Í07.S23/0001-OJ

AUMENTO DE CAPITAL - 25%
ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUBSCRIÇÃO

Comunicamos que, no próximo dia 26 de NOVEMBRO, encerra-se o prazo
para que os Senhores Acionistas exerçam seus direitos de preferência na subs-
crição de novas ações do aumento de capital deliberado pela AGE de 19.10.76, ou
seja, 25% sobre a quantidade atualmente possuída, ao valor de CrS 1,10 por ação.

Lembramos que o acúmulo ^de pessoas a serem atendidas nos últimos dias
do prazo nos tem impedido de prestar um serviço rápido e eficiente, como dese-
jamos. Assim sendo,.sugerimos aos Senhores Acionistas que exerçam seus direitos
o mais breve possível, dando-nos oportunidade de servi-los com a devida atenção
e presteza.

Informamos ainda que os possuidores de. ações ao portador deverão apre-
sentar o CUPOM N." 17, não sendo aceitos certificados fornecidos pelas Bolsas
de Valores ou Caixas de Liquidação.

INCENTIVO FISCAL DE 42%
Sendo esta empresa uma Sociedade Anônima de Capital Aberto, localizada

em área sob a jurisdição da SUDENE,, as pessoas fisicas poderão se beneficiar na
sua próxima Declaração de Rendimentos, optando por um dos Incentivos Fiscais
abaixo.

a) deduzir do imposto devido, 42% da importância efetivamente paga pela
subscrição, inclusive ágio, desde que assim se manifestem expressamente porocasião da subscrição. Nesta, hipótese, as ações subscritas tomarão obrigatória-
mente a forma nominativa e ficarão indisponíveis na Empresa, pelo prazo de 2
anos contados da.data da subscrição.

b) incluir como rendimento não tributável, os dividendos sobre ações no-
minativas ou ao portador identificado, recebidos no ano base de 1976, desta ou
de outras sociedades de capital aberto e que forem reaplicados nesta subscrição.

Recife, 12 de novembro de 1976.
A DIRETORIA.

RECIFE
ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS

SIDERÚRGICA AÇONORTE S. ACurado - Fone: 2S-084A
PORTO ALEGRE I ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GRUPO GERDAUandar ¦ Fones: 22-4677 e 22-4777
CURITIBA SIDERÚRGICA GUAIRA S A

42-4611.
SAO PAULO

^

Agência Patriarca •
239-3633 e 239-5511

RIO DE JANEIRO: Agência Ouvidor -
231-0030 e 231-0031.

BR-232, Km 12,7 - Distrito Industrial do

- Av. Farrapos, 1.811 . 1.»

Rua Mato Grosso, 989 - Vila Guaira - Fone:

UNIBANCO - Rua da Quitanda, 157 . 1.0 subsolo - Fones:

UNIBANCO - Rua do Ouvidor, 91 - subsolo - Fones:

#

Amazônia adota fibra
sintética da Rhodia
em estradas difíceis

A engenharia militar
brasileira está cxperimentan-
ão junto com a Rhodia o em-
prego, na Amazônia, de uma
fibra sintética que poderá re-
solver o problema da cons-
trução de estradas em tre-
chos especialmente difíceis.
Esse mesmo produto — bati-
zado "bidim" pela Rhône
Poulenc, a matriz francesa
da Rhodia — já foi emprega-
do extensivamente pelos Ba-
talhões Ferroviários no Sul
do país^e tem hoje um gran-
de mercado nos países que
precisam construir grandes
extensões de estradas em
condições "amazônicas".

A informação é do geren-
te de Mercados Industriais
da Rhodia, Sr Luis Bersou,
para quem o produto ainda
não sentiu nenhuma retra-
ção na demanda devido ao
corte nas obras públicas. Ele
diz que o bidim é um insumo
"estratégico" para os cons-
tratores, representando mui-
tas vezes a única solução pa-
ra o prosseguimento de uma
obra, e que por isso paira um
pouco acima das leis econô-
micas que determinam a pro-
cura dos materiais de cons-
trução.

¦B S__B-____B __Rf___ I I__^t___SH*" _________ ________h~M_B ___r ¦
irS lEr^iy , i_b__B__ __i^^''iiii____| ___! ______'- '.:'''^________.':''-::'_____ ___¦

Clement Nemirowsky, diretor ãa Rhône-Poulenc,
Luís Bersou, gerente de Mercados Industriais,
da Rhodia; e, Jean-Pierre Giroud, engenheiro

de mecânica de solos, explicaram o significado
econômico e o valor estratégico do emprego de novas

fibras sintéticas no pavimento de estradas
brasileiras, especialmente em regiões onde a
geologia torna-se difícil, como na Amazônia.

Produto diversifica seu mercado
Talvez, por essa mesma ca-

racterística "supra-económica",
o produto esteja sendo tão uti-
lizado pelo Exército brasileiro.
Pelo Exército e pelas empresas
públicas. A Petrobrás é uma das
clientes, que utiliza a fibra pa-
ra pátios de tanques de óleo e
para as barragens que constrói.
A OESP também empregou o bi-
dim. na hidrelétrica de Água
Vermelha. E o Governo do Rio
Grande do Sul está agora usan-
do o produto na construção do
Aeroporto de Santa Cecília, em
Porto Alegre.

Fora do Brasil, o exemplo
mais citado de aplicação em
obras públicas é na Rodovia
Moscou—Riga, onde certos tre-
chos apresentam condições se-
melhantes às da estrada Cuia-
bá—Santarém, a cargo da En-
genharia do Exército. Para o
engenheiro francês Jean Pierre
Giroud, que esteve na semana
passada no Brasil divulgando
estudos sobre o uso do produto,
a solução encontrada na União
Soviética foi envqlver certos
trechos da superestrutura da
estrada numa camada de bi-
dim, "fazendo como um trá-
vesseiro" para que a terra não
se deslocasse. A mesma coisa
seria tentada na Amazônia, ca-
so as experiências. dêem resul-
tado.

O diretor da Rhone Pou-
Iene encarregado do bidim, Sr
Clement Nemirowsky, que veio
também ao Brasil para observar
nosso mercado, confirma que as
Forças Armadas são grandes
usuárias em potencial desse pro-
duto relativamente novo:

— Como todos sabem, os
Exércitos têm muita pressa na
construção de estradas. Preci-
sana progredir sob o fogo do
inimigo. E acho que não traio
nenhum segredo militar se dis-
ser que este ano os Exércitos
francês e alemão abriram jun-
tos uma concorrência para de-
senvolver uma técnica de estra-
da pré-fabricada, que se desen-
rola como um tapete, sem ne-
nhuma intervenção de materiais
estranhos. E nós da Rhone
Poulenc, com a nossa experiên-
cia do bidim, entramos nessa
concorrência que ainda não ter-
minou, e que poderá criar um
produto novo".

Desenrolar um tapete

O bidim, nas palavras do Sr
Nemirowsky, é uma superfície

têxtil obtida por meio químico,
sem intervenção das indústrias
convencionais de tecelagem e
malharia. Ao observador leigo,
parece uma lã sintética, de cor
cinza-clara, semelhante a ai-
guns revestimentos de parede.
Metade de sua aplicação é feita
na construção civil, onde é usa-
do para drenagem, 25% na in-
dústria de mobiliário (forração,
principalmente) e 25% em usos
diversos (filtros, fiação, etc).

Na construção civil, o pro-
duto sintético serve para substi-
tuir a areia. Segundo o enge-
nheiro Giroud, "um problema
que se coloca freqüentemente
na construção de estradas é evi-
tar a mistura do solo natural,
que é, muitas vezes, de má qua-
lldade, de argila molhada, com
o cascalho e o material de boa
qualidade transportado para a
obra. Se colocamos diretamente
esse cascalho sobre a argila
cheia dágua, no fim de algum
tempo, sob a carga dos cami-
nhões e automóveis, os dois ma-
teriais vão se misturar. E a su-
perfície vai perder qualidade".

A solução tradicional —
acrescenta — é colocar uma ca-
mada de areia; pois a areia é fi-
na, e não deixa a argila passar.
Só que é preciso utilizar uma ca-
mada de areia bastante espessa,
já que não é fácil dispor areia
sobre terreno argiloso molhado e
irregular. A areia não tem resis-
tência, ela corre quase como um
liquido. Por isso é preciso usar
um certo volume.

E' nesses casos que o bi-
dim é usado — e atualmente ele
é usado numa quarentena de
paises. A substituição da areia
traduz-se em economia, em rajpi-
dez (é mais fácil desenrolar um
tapete de bidim do que dispor a
areia sobre um terreno difícil)

e ainda, graças à sua reslstên-
cia, o produto melhora a resis-
tência da estrada, a tal ponto
que, em certos casos, o bidim é
a única forma de construir es-
toadas de serviço que permitam
chegar ao local da obra.

Brasil escolhido
No Brasil, o bidim nao é pro-

duzido diretamente pela Rhodia,
mas por uma empresa associada,
a Itape. Fora daqui, só a Rhône
Poulenc o fabrica, em duas usi-
nas na França. Apesar do pe-
queno número de unidades de
produção, os executivos france-
ses dizem que até hoje mais de
50 milhões de metros quadrados
de bidim foram distribuídos pe-
Io grupo Rhône Poulenc, sobre
mais de 5 mil canteiros de obras
nos cinco continentes.

Por que fabricar especial-
mente no Brasil, Sr gerente da
Rhodia Luis Bersou?

Se pegarmos uma carta
geológica do Brasil vamos ver
que a maior parte da superf 1-
cie é coberta de terras argilo-
sas com pouca cristalização. Sa-
bemos ao mesmo tempo que o
Brasil é um país que constrói
muitas estradas. Eis ai porque.

Mas do lado da oferta do
produto, senhor diretor da Rhô-
ne, Poulenc Clement Nemirows-
ky, não haveria alguma vanta-
gem especial de produzir no Bra-
sil?

No Brasil a Rhodia tem
fiação de poliéster. E o bidim é
fabricado com os mesmos poli-
meços do poliéster.

Nemirowsky explica ainda
que os dois produtos têm uma

complementaridade muito útil,
já que a qualidade dos polime-
ros usados para fazer o bidim
não precisa ser tão alta quanto
dos que são destinados à fibra
para tecidos. . quando a Rho-
dia produz polímeros na sua fá-
brica, saem produtos de várias
qualidades.

— E' como o petróleo — ex-
plica. Se quiséssemos refinar
petróleo e obter apenas, diga-
mos, querosene não consegui-
ríamos. Na fabricação de polies-
ter é a mesma coisa. Assim, o
bidim dá uma vantagem econô-
mica interessante, que é usar
polímeros que são produzidos de
qualquer maneira, mas para os
quais não existe utilização fácil,
sobretudo se estivermos ocupa-
dos em fazer fibras têxteis pa-
ra tintura, que exigem qualida-
de. No bidim, não ligamos nem
um pouco para a tintura. E te-
mos utilização para todos os po-
limeros.

O diretor considera que esse
dado de complementação é mui-
to importante para a economia
do bidim. E que, devidamente
calculado, pode demonstrar que
a importação de petróleo que o
pais tem que fazer para deslo-
car areia por caminhão na
construção q> estradas, custa
muito mais do que a importação
de matérias-primas petroquíml-
cas para fazer os polímeros do
poliéster e do bidim. E' uma
questão de tempo — e de escas-
sez de petróleo — e de areia —
compreender esse ponto.

Rhône-Poulenc no mundo
O Grupo Rhône-Poulenc tem

sede em Paris e emprega um to-
tal de 120 mil pessoas em vários
países. Tem unidades ãe produ-
ção importantes na França,
EUA, Canadá, Espanha, Alemã-
nha, Suíça, Inglaterra, Tailândia,
Brasil, Argentina e Uruguai. E
desenvolve atividades comerciais
no mundo inteiro, inclusive nos
paises socialistas.

Os setores de atividade cor-
respondem às oito divisões do
grupo: química de base; química
mineral; petroquímica de base;
plásticos; filmes; farmacêutica e
veterinária; fito-sanitária; e têx-
til.

Como ponto de apoio, o Gru-
po tem o terceiro orçamento pri-
vado do mundo em pesquisa de
base, o que sustenta o trabalho

de cerca ãe 5 mil pesquisadores
funcionando em 63 laboratórios
de vários países.

No Brasil a Rhône-Poulenc
está instalada há 57 anos, pro-duzindo tradicionalmente têxteis
artificiais, que ainda hoje cons-
Liluem 65% de sua atividade no
país. Nos últimos cinco anos, en-
tretanto, a Rhodia Indústrias
Químicos e Têxteis S/A tem pro-
curado diversificar, e investiu 125
milhões de dólares em outros se-
tores, principalmente farmacèu-
tico e veterinário.

Última oportunidade
para fazer sua assinatura

do Boletim IOB
para 1977pelo preço de 1976.

Até 30 de Novembro,
você pode assinar o Boletim Jurídico
Mais Bem Cuidado do Brasil, peio preço
cie agora. Isto significa uma economia
de CrS 1.940,00; para você usufruir,
por 365 dias, os serviços da maior
organização de assessoria empresarial
do país. E contai' para o próximo ano,
com a mais correta orientação em.
assuntos liscais, soluções dos seus
problemas de IR, ICM, ffil, INPS, PIS,
FGTS, ISS, ISTR ou CLT, com tudo
o que lhe interessa no âmbito
da legislação empresarial.

A partir de Dezembro,
a assinatura do Boletim IOB para 1977
será reajustada, para fazer face aos
aumentos gerais de custos dos seus
quatro volumes, sempre minuciosamente
atualizados. Você contara também com

o plantão permanente de informações,
onde uma equipe de especialistas está
ao seu dispor, inclusive aos sábados,
domingos e feriados, através da
Consultoria Eletrônica. E natural que
bons serviços tenham um preço justo.

Assine o Boletim IOB
para o ano de 1977, com o desconto
especial que lhe oferecemos. E ganhe
também os exemplares deste trimestre
'c a participação gratuita na Mesa
Redonda IOB; uma idéia pioneira
para a orientação das empresas, onde
você discute seus problemas com quem
sabe resolvêrlos.

Para assinar o Boletim
IOB com desconto
especial, basta
preencher e enviar
o cupom abaixo.

' Desejo receber informações sobre preço e I

J condições de pagamento de uma assinatu- '
ra para 1977. j

] Nome  ]
] Endereço  1
! Cidade Estado  i

20000 - Rua Goiânia, 38 (Andaraf) - C. Postal 25.001 ZC 11
Fones: (021) - 268-9532 - 208-3398 - 268-7298
Rio de Janeiro - RJ informações objetivas

i

_
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Missão brasileira debaterá em Washington
impasses para acordo sobre bitributaçãq

Lojistas acham que são
os mais prejudicados ;
pela política financeira

Brasília — Delegaçãço do
Ministério da Fazenda, che-'
fiada pelo presidente da Co-
missão d'e Estudos Tributa-
rios Internacionais, Sr
Francisco Dornelles, embar-
ca amanhã para Washing-
ton, onde se reunirá com
técnicos do Departamento
do Tesouro, durante toda a
semana, na terceira etapa
de estudos, visando a um
acordo sobre bi-tributacão
da renda entre os dois pai-
«es.

— Um acordo com os Es-
.tados Unidos não pode ser

•firmado dentro do modelo
• utilizado pelos EUA nos

acordes que assina com pai-
ees desenvolvidos. Isto não
traria qualquer vantagem
especifica para, o Brasil e
poderia constituir uma
transferência de receita do
Tesouro do Brasil para o
Tesouro dos Estados Unidos
— diz o Sr Francisco Dor-
nelles, Piocurador-Geral da
Fazenda.

POSIÇÃO BRASILEIRA

Não. se espera que os es-
tudos fiquem concluídos na
próxima semana, inclusive
porque já se anunciou a
vinda a Brasília de técnicos
do Tesouro norte-amerleanp
para o fim deste mês. De
acordo com o lado brasi-

1

leiro, um acordo só será
possíved se os Estados Uni-
dos concordarem em: isen-
tar de imposto os rendi-
mentos drivadòs do Brasil;
ou 2) permitir que os seus
investidores deduzain d o
imposto devido nos Estados
Unidos montante corres-
pondènte do imposto brasi-
leiro, mesmo nos casos em
que este for deduzido ou. eli-
minado pela lei brasileira
(tax sparrinir); 3) permitir
que os seus investidores de-
duzam do imposto devido
nos Estados Unidos parcela
do investimento realizado
no Brasil (investment cre-
dit); 4) impedir quo qual-
quer benefício fiscal conce-
dido pelo Brasil seja anula-
do pela legislação do Impôs-
to de Renda dos Estados
Unidos.

O Governo brasileiro íir-
ma posição no sentido de
que um acordo assinado
com os Estados Unidos não
pode ter a finalidade de eli-
minar uma dupla tribu-
tação que não existe; e de
estabelecer o princípio da
neutralidade tributária,
tendo em vista a situação
dos dois países: um, expor-
tador e, o outro, importador
de capital.

Um acordo de bltribu-
tação com os Estados Uni-
dos só teria razão de ser se

aquele país outorgasse aos
seus domiciliados ou resi-
dentes, incentivos para in-
vestir aqui, facilitando-lhes
a participação em progra-
mas de incentivos regionais
ou setoriais previstos nà lei
brasileira do Imposto de
Renda, além de conceder-
lhes vantagens que redu-
zam o custo do dinheiro
transferido para o Brasil. A
última reunião entre as de-
legações dos dois países foi
em Washington, há quase
quatro meses.

Os rendimentos derivados
do Brasil e recebidos por re-
sidentes ou domiciliados
nos Estados Unidos não
estão sujeitos a uma dupla
tributação pelo fato de a
Lei do Imposto de Renda
norte-americana conter dis-
positivo que: 1) permite que
o seu residente ou domiclia-
do deduza do imposto inci-
dente nos Estados Unidos
sobre os rendimentos rece-
bidos do Brasil o imposto
que incidiu aqui sobre os
mesmo ' rendimentos tax
credit); 2) não tribota os
lucros não distribuídos das
subsidiárias de empresas
americanas que operam no
exterior (tax deferral).

Recife — Ao encerrar ontem a série de reu-
niões que a Confederação Nacional dos Diretores
Lojistas realizou aqui desde quinta-feira última, o
presidente da entidade, Sr Ricardo Miranda, afir-
mou que "é chegado ó momento do Governo ava-
liar os reflexos negativos que as medidas moneta-
ristas trouxeram para as pequenas e médias em-
presas comerciais", e defendeu "uma distribuição
mais equitativa das cotas de sacrifício para os di-
versos setores da iniciativa privada".

E' normal a ocorrência de distorções numa
conjuntura econômica como a nossa, mas é neces-
sário que os órgãos governamentais estejam aten-
tos e procurem calcular até que ponto providências
de caráter geral estão prejudicando o sistema lo-
jista. Indicou como uma das fórmulas para essa
avaliação um levantamento dos índices de títulos
protestados nas grandes cidades", um indicativo
relevante da liquidez das empresas".

Emprego
São Paulo — Um levantamento de conjuntura

realizado pela Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo — FIESP, mostra que de janeiro a
setembro deste ano o volume de pessoal ocupado na
produção industrial total e o de horas trabalhadas
na produção demonstradores do nível de empre-
go, haviam crescido 5,4 e 6,3 por cento em relação
a idêntico período do ano anterior.

NOVO DIRETOR DA RIOCELL
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Dl. Mamo GoaçahM Marque*.
Diretor Financeiro da Riocell.

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em
26 de outubro passado, na sede da Rio Grande - Cia. de Ce-
lulose do Sul (RIOCELL), em Guaiba, foi eleito para o cargo
de Diretor Financeiro, o dr. Mauro Gonçalves Marques,
anteriormente responsável pela Subdiretoria de Planejamen-
toe Controle daquela Empresa. O dr. Mauro Gonçalves
Marques é formado em Ciências Contábeis, Atuariais e Eco-
nômicas possuindo, ainda, um curso sobre Problemas do
Desenvolvimento Econômico, realizado pela Cepal/ONU.
I, também, professor titular do Departamento de Admi-
Distração da Faculdade Porto Alegrerlse.

; Na mesma ocasião foi escolhido, pela Diretoria Execu-
tiva, para o cargo de Subdiretor de Planejamento e Controle,
o dr. Ronaldo Herrlein.

Em breve cerimônia, os dois executivos tomaram posse
em seus novos cargos, tendo, na ocasião, reafirmado sua
confiança no futuro da celulose brasileira, hoje uma reahda-
de incontestável. '

A Diretoria Executiva da Rio Grande — Cia. de Ce-
luíose do Sul está, agora, assim constituída:
ENG." JOSÉ MARIA BASTIDE SCHNEIDER

Diretor Superintendente __
DR. RENATO MACIEL DE SA JÚNIOR

Diretor Jurídico e Administrativo
DR. CARLOS ROBERTO VELHO CIRNE LIMA

Diretor Comercial
DR. MAURO GONÇALVES MARQUES

Diretor Financeiro
ENG.» FERNANDO GEISEL

Diretor Industrial
DR. RONALDO HERRLEIN

Subdiretor de Planejamento e Controle

¦ mm*- ij^fç' m mW~ ^A ¦¦¦\xm
¦ ~sr^*' ¦¦ V B j. üí m] H

I mWmwSÊÊmW •• '- 
m WÈ WÈ I

WÊÊÊlÊmWÊÊ ' <#« ¦
aaVJ bssssW^¦ '' —>ãtí#? .. '"¦ *'^.—«Jattssssssl

Quando decidimos editar um livro, sabemos que ele w& contribuir com algo f.™J>°f
importante para o aprimoramento de nossos estudantes, professores, pesquisadores, en-
üm^da sociedade come<;um todo. Como estes, por exemplo. Dois grandes bvrospara os
Jquè 

(saMamente) acham pouco aquilo que já sabem. Afinal, ísicolog,a nuncafoiuma
ciência exata.

INTRODUÇÃO A PSICOLOGIA.
DAS RELAÇÕES HUMANAS
Irene Mello Carvalho

Ji cm 8.* edição, este livro d instrumento precioso
pnrá iniciação no domínio das técnicas de conduta.
Çe fácil leitura c estilo simples rnas seguro, desvenda
os mistérios do "psiquismo" e introduz o leitor no
campo fascinante do conhecimento do mundo
psicológico. O seu desenvolvimento temático reflete
nua importânciaj* utilidade:

a psicologia das relações humanas.
comportamento social.
interação mental.
a personalidade.
a psicologia a o trabalho.

ESTUDOS SOBRE ACONSELHAMENTO 
' 

,
PSICOLÓGICO^
ISOP

Abordando diversos aspectos ligados ao ;
aconselhamento, esta obra oportuna c atual
representa o trabalho de uma equipe de estudiosos
brasileiros de psicologia. Uma coletânea de'rcsumoS
traduzidos de periódicos recentes, contendo o
resultado de pesquisas dos últimos anos, revendo
experiências registradas em relatórios e inventários.
Uma obra imprescindível a quem precisa estar
atualizado.

CrS 25,00'

Cr$"3Õ,0O

a venda em todas as livrarias

Livrarias da Fundação Getulio Vargas: Praia de Botafogo, 188/ Av. Graça Aranha,'2S—lojas CeB-RJ-
Av. NovèdeJulho, 2029 - São Paulo / SCLS, 104 -Bloco A - loja 37 -Brasília. Pedidos pelo reembolso

postal, vale postal (antecipado) ou cheque pagável no Rio de Janeiro, em nome da Fundação Getulio Vargas.
' '" 

EDÍTORADAFGV—PraiadeBotafogo,188-CP.9052-ZC-02-RiodeJaneiro-Rr.

COMPANHIA SiBERURGflCA PAUUSTA
USINA "JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA"

VENDA DE .MATERIAIS DISPONÍVEIS

EDITAL N.° 05/76
A Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA coloca à venda, por Concorrência Pública,

em nua sa encontram os seguimos veiculos de sua propriedade:

Lole n.°
Lote n.o

. Lote n.o
lote n.°
Lote n.o
Lote n.o
Lote n.°
Lote n.o
Lote

Guindaste Austin, modelo 410, serie 1, com motor GM, usado
Guindaste Austin, modelo 410, série 1, com motor GM, usado
Trator Fordson Maior, modelo 1949, serie H-14-B, usado 

. Trator Fordson Major, modelo 1949-DDN, série 1447139, usado ..
Trator Fordson Maior, modelo 1949-HD 66, usado '....
Trator Case, modelo 900, usado 
Trator Case, modelo 900, usado
Trator Case, modelo 930, série 8165760, usado
Trator Case WT-D, modelo Pá Carregadeira, serie 9B01059, usado
Automóvel Chevrolet, modelo Opala de Luxo, ano 1970 

estado

veículo
veículo
veículo
veículo
veículo
veículo
veículo
veículo
veículo
veículoLote n.o 10

2. Todos os interessados deverão se inscrever até às 15-.00 (quinze) horai do dia 17 de nóvenjbro- d» J»7,6'
em nosso escritório em São Paulo: Avenida São João, 473 - 4.0 andar; no escrorio Wo Rio H«
Janeiro: Rua Anfilófio de Carvalho, 29 - 9.0 andar, grupos 905/912 ou na Usira José Konifaclo de
Andrada e Silva", em Cubatão (Piaçaguera). , „..„,„ _„ .,- j,

3. As propostas deverão ser apresentadas em Impresso próprio, que deverá ser retirado no a o o»
inscrição e enviado à COSIPA (Departamento de Almoxarifado), para um dos endereços •cima s tado»,
devidamente preenchido, dentro d. envelope lacrado, o.qual devera ser aberto na presença de todos
os interessados, no dia previamente determinado.

O Edital de Concorrência Pública 05/76, encontra-se .fixado nos 
^«f.íàcim. Jndtodos. 

. 
^PJ»»:,^mesmo, bem como do Impresso próprio para .presentação d. proposta d. compra deverão ser obtidos

mediante recibo.
ENG.» MÁRIO LOPES LEÃO

Diretor-Presidenle

%átkA> a.
(C.G.C. 33.087.156)

AVISO AOS ACIONISTAS
Como é do conhecimento dos Senhores Acionistas, a 54a. AGO reali-

zada em 30 de agosto de 1976 aprovou o 51.° dividendo na base de 15%

(quinze por cento), tanto para es ações ordinárias como para as preferenciais,
a ser pago em duas parcelas de 7,5% (sete e meio por cento), a primeira em

novembro corrente e a segunda em março de 1977.

Ainda em 30 de agosto de 1976, p 84a. AGE aprovou a distribuição

de uma bonificação em ações e um aumento de capital por subscrição, ambos

na base de 25% cada um em relação ao capital social.

Para comodidade dos Senhores Acionistas que já apresentaram suas

cautelas para o exercício daqueles direitos, faremos, de uma' só vez, o paga-
mento da Ia. parcela do dividendo e a entrega das cautelas relativas à bom-

ficação e às subscrições integralizadas.

Em vista desse processamento simultâneo, o atendimento dos Senhores

Acionistas foi reescalonado da seguinte forma:

Protocolos marcados para:
' 16.11.76

17.11.76
23.11.76
25.11.76

Atendimento em:

24.11.76
25.11.76
26.11.76
29.11.76

Os Senhores Acionistas possuidores de protocolos m-arcados para dias

subsequentes serão atendidos nas datas fixadas nos protocolos.

Os Senhores Acionistas que não se credenciaram em tempo ao exerci-

cio de seus direitos poderão fazê-lo a partir de 1.° de dezembro próximo, me-

diante apresentação de suas cautelas e dos seguintes documentos:

- Procurações e Certificado de CGC, se forem. Pessoas Jurídicas.

• - Cartão de CPF e documento de identificação, se forem Pessoas Físi-

cas e desejarem idientificar-se.

Imposto de Renda
Serão observadas as disposições vigentes par® as Sociedades de Capi-

tal Aberto.
Por conseguinte, os Acionistas possuidores de ações ao portador que não

receberem a Ia. parcela do 51.° dividendo até o dia 15 de março de 1977 es-

tarão sujeitos à retenção na fonte do respectivo Imposto de Renda.

Os acionistas titulares de ações nominativas somente poderão optar pelo

Desconto do Imposto de Renda na fonte até o dia 15 de março de 1977.

Transferências e Conversões
No período de 24.11.76 a 10.12.76 ficarão suspensas as transferen-

cias e conversões de ações, bem como os desdobramentos de cautelas.

Atendimento
Os Senhores Acionistas serão atendidos r» Sede da empresa, a Rua do Passeio

n.» 42 - 9.° andar, no horário de 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

CIFERJLL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.

A DIRETORIA I
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A Ciferal contratem.^a-se com o

Presidente da República, com a

Empresa Brasileira de Transportes

Urbanos - E. B. T. U., com o Gover-
_j r~^iÁc (-orna Empresa de

no de Qoias, com ai- t-

Transportes Urbanos - TRANSURB
e com os habitantes de Go.an.a

pela implantação do Sistema Inte-

arado de Transporte Urbano, pio-
,-~D=»íc:f=>sesente

neiro em nosso Pais e se

honrada em ter parttç^ado des-

ta nova concepção em transpor-

te de massa.
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Refratário da
Magnesita tem
novos mercados

As exportações brasileiras
de . refratários deverão atingir
este ano a 12 milhões de dólares
(Cr$ 144 milhões) e serão ainda
maiores em 1977, como resulta-
do de negociações agora firma-
das com a Polônia, Hungria, In-
glaterra e Canadá, afirmou o
presidente da Magnesita, Sr Hé-
lio Pentagna Guimarães. Acres-
centou que novos contratos com
a Venezuela e Polônia, pelo pra-

zo de 10 anos, resultarão em 50
milhões de dólares. (Cr$ 560 mi-
lhões).

A Magnesita — que detém
99% das vendas externas de re-
fratário — já exporta para to-
dos os países membros da
ALALC; para a França, Alemã-
nha, Coréia e Irã e está em con-
tato com novos^ e promissores
mercados. Segundo o Sr Pentag-
na Guimarães, o produto brasi-

leiro é bem aceito não só pelo
preço competitivo, como porque
é "pelo menos igual ao melhor
do mundo."

Hoje, com 20 empresas no
pais, o Grupo Magnesita detém -
60% da produção brasileira de
refratários, além de uma sub-
sidiária na Argentina (Rasa)'
que abastece 40% do mercado,
de refratário magnesianb 'dàque-
le pais.

São Paulo — O Ministro Shi-
geaki Ueki, negou-se ontem, em
Congonhas, a fazer quaisquer
declarações ao regressar de sua
viagem de uma semana ao Car
nada e Filipinas, onde tratou de
assuntos ligados a fosfato e nu-
nério de ferro.' O Ministro informou que
somente dará entrevista depois
de apresentar ao Presidente Gei-
sei o relatório com os resultados
de sua viagem.
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Moraes vai
usar carnaúba
para celulose

O primeiro projeto para fa-
bricação de celulose a partir de

, folhas de carnaúba — aprovado
na última reunião da Sudene, em
caráter prioritário — resultará
na implantação modular, no
Piauí, pela Moraes SA, de uma
unidade.para fabricação inicial
de 50 toneladas/dia, a partir de
1969, informou o presidente da
empresa, Sr José Moraes. O in-
vestimento será de Cr$ 193 ,mi-

lhões, e a produção poderá atin-
gir até 400 mil toneladas/dia.

Na reunião da Sudene, o Go-
vernador do Rio Grande do Nor-
te, Sr Tarcísio Maia, fez um ape-
Io aos empresários brasileiros
para que instalassem também
uma unidade em seu Estado para
aproveitamento da palha e talos
de carnaúba que contém 35% de
fibras celulósicas até agora ina-
proveitâdos. O.Ceará, Rio Grahde

do Norte e Piauí são os únicos
produtores de carnaúba do mun-
do, e poderão fornecer matéria-
prima para até 1 mil toneladas/
dia de celulose.

A nova fábrica da Moraes —
maior exportador nacional de
cera de carnaúba — utilizará
processo pioneiro no mundo, de-
senvolvido pelo presidente da
empresa, que dispensa a utiliza-
ção poluidora da soda cáustica.

A celulose obtida com essa tec-
nologia terá um custo 50% infe-
rior ao da resultante do eucalipto
e de qualidade superior. Pesqui-
sas realizadas pelo Instituto Na-
cional de Tecnologia revelaram
que se pode obter papel perga-
minho, cuchê, jornal e monolú-
cido off-set com características
dificilmente obtidas de uma úni-
ca matéria-prima, "sendo a car-
naubeira uma exceção". '

Para Vereador

DIQFRILDO TROTTA ,
MDB 2.124
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-Informe Econômico —
Para onde vão os

empréstimos externos
Pouco a 'pouco acentuam-se as distin-

ções nos estilos operacionais dos bancos es-
trangeiros. Os europeus, <em alguns casos,
tendem a negociar seus empréstimos a pai-ses em desenvolvimento através de "pacotes"
que contemplam vários projetos, em geralenvolvendo interesses de Governo, de empre-
sas estatais e privadas tios países toma-
dores.

Um exemplo disso encontra-se nas tran-
sações envolvendo os financiamentos para a
implantação de usinas nucleares no Brasil,
segundo o depoimento do representante do
Deutsche Sudamerikahische Bank A. G. e doDresdner Bank A. G. no Brasil, Walter
Haagen.Ele, o representante do Manufactu-
rers Hanover — John Cariobra, e do Chemi-
cal Bank, Stephen B. Han, discutiram no
JORNAL DO BRASIL na semana passada a
situação financeira internacional e os pro-blemas com os quais se defrontam os ban-
cos estrangeiros em seus países de origem ou
nos países tomadores de recursos.

A grande incógnita para o ano que vem
é o desempenho da economia internacional,
agora sob o impacto das transformações po-líticas nos Estados Unidos. Recentemente, a
propósito, um comentário feito no Wall
Street Journal procurava deixar claro quaisas distinções de estilos que existem ou po-dem existir entre democratas e republica-
nos no que concerne aos negócios.

Na prática, as empresas são norte-
americanas e os governos são norte-america-
nos, e isso significa que as regras de jogo po-dem mudar, mas não ao ponto de ferir os
interesses maiores do establishment ameri-
cano em seu próprio país ou tio exterior. Al-
guns bancos, portanto, parecem preferirdesde já uma atitude otimista em relação

. ao ano de 1977, quando continuarão a rea-
lizar seus empréstimos, obviamente ao pre-
ço do risco que cada cliente oferecer.

Que risco será o Brasil, nessas circuns-
tancias?

A atitude pública dos banqueiros es-
trangeiros é sempre reservada, mas, ãe uma
forma ou de outra, suas expectativas se re-
fletem nos spreads que eles cobrem. Por ou-
trás palavras, quanto maior for o risco maior
será o sobrepreço cobrado pelo financiador
para repassar recursos externos.

Um raciocínio abstrato poderia lesar a
certas conclusões bastante interessantes. Um
empréstimo com juros de 6% acrescido ãe
um sobrepreço de 2% significa um custo —-
a grosso modo — de 8 sobre cem. Um em-
préstimo de 100 milhões de dólares a ju-ros de 6% pagaria juros de 6 milhões de dó-
lares — ou de 8 milhões, no caso dos jurosde 8%. Em termos de país, uma diferença
de 2 milhões de dólares pode não significar
muita coisa. Mas qualquer cidadão que s&
dê conta do que isso pode representar sobre
uma fatura de 27 bilhões de dólares certa-mente começará a se sensibilizar com a par-te que vai lhe caber no rateio de fim de ano,
ao se fecharem as contas do balanço de pa-
gamentos.

Naturalmente as taxas de juros depen-
dem do mercado e da maior ou menor de-
manda mundial de financiamentos. Ultima-mente os juros têm declinado, coincidindo' com um período de maior liquidez mundial,
e alguns grandes bancos chegaram mesmoa errar nos cálculos de a quanto (e quando)baixaria a prime-rate, isto é, a taxa dosseus clientes preferenciais.

Este ano os principais países industria-Usados vão registrar um aumento do Produ-to Interno Bruto acima de 4 a 5% em mé-dia, mas isso não significa que tenham eli-minado totalmente a capacidade ociosa desuas fábricas, e — o que é mais importante— não há sinais até o momento de que as
grandes empresas tenham retomado os in- ¦
vestimentas em capital fixo.

Como toda ou quase toda Europa e os.Estados Unidos em particular viveram um
período de transição política (alguns paísesainda passam por uma conjuntura indefini-da, como no caso da Itália e da Grã-Breta-,nha, não se contando também as dificulda-des com as quais se defronta o Governo deGiscard d'Estaing na França) é provávelque os boards das grandes corporações te-nham transferido suas decisões de investir
para 1977.

Esse ano está, parecendo, dessa forma,como um marco para que se defina a ten-ãencia da economia mais a longo prazo. Daíresultarão também as novas inclinações dastaxas de juros, as quais interessam funda-mentalmente ao Brasil pelos fatores men-cionados.

Pelo Mercado
Tem sido eventualmente mais fácil falarcom alguns ministros de Estado estrangei-ros que com seus colegas brasileiros. E> pos-sivel que tal fato decorra do que uns têma dizer, e outros não. Ou simplesmente daforma como a imprensa é considerada noexterior, onde em geral os homens de Go-verno sao suficientemente informados paracompreender que é o setor público que pre-cisa de uma boa comunicação com a comuni-dade empresarial ou com os cidadãos co-muns, e não vice-versa. •
Em certas circunstancias, a convivência¦da imprensa (em particular a econômica)com o Governo é também dificultada pelafalsa noção que muitos governantes têm do

papel do jornal e do jornalismo: confunde-se o interesse público com o interesse de in-
formar^. E quando o interesse de bem infor-mar não agrada ao governante, os canais sedistorcem e se interrompem.

Coisa que não ocorre no exterior, onde as
fontes são mais civilizadas ou simplesmenteaceitam a controvérsia, que é outra caracte-rística dos regimes legitimamente democrá-ticos, sem, portanto, os vícios das pseudo-democracias.

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ)

AVISO AO PESSOAL DE ENFERMAGEM
Conselho Regional de Enfermagem dcf Rio de Janeiro, a titulo de esclarecimento, faz saber que:
— A autorização, reconhecimento e regularização de escolas e cursos, são da competência ox-

clusiva dos Conselhos Federal '• Estadual d» Educação, aos quais devem ser dirigidas todas as con-
sultas relacionadas à área de ensino,

II — A ninguém á concedido o direito d» utilizar o nome do Conselho, de sua Presidente e
dos Conselheiros, para promover «través de cartazes, anúncios, texto, etc... com objetivos comerciais
ou não, interesses pessoais ou outros.

III - A sigla "COREN" instituída pela tel 5.905/73 de 12.07.73, em seu artigo I, é de uso
exclusiva da Autarquia.

IV — O Conselho', no uso do direito que lhe confere a lei, tomará medidas judiciais contra
aqueles que contrariarem o exposto no» itens II • III do presente aviso.
'* NALVA 

PEREIRA CALDAS
,.'.-. Presidente (p

NOVOS TELEFONES
Comunicamos que nossos telefones

foram mudados para

229.1922
36.8344 (PBX)

ZANINIS. A.
EQUIPAMENTOS PESADOS

R. Boa Vista 280 - 1.° andar
\ —São Paulo

DO RIO PARA
UBERABA E UBERLÂNDIA
AVIÕES BANDEIRANTES

DÀVOTEC
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.

© !H!fi5.ÇROWÜl DE INVESTIMENTO SÃ
ASSOCIADO AO CJTUANK

SÂOPAULO-RIODEJANEIRO-PORTOALEGRE-CURITIBA-SALVADOR.
C.e.C.M.F.N.°82.723.650-CARTAPATENTEN.«'A-18ll/66

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

J.^-5^I^"nIcJ,m.O8Q0, Senlll?rr? A?ioni*,«»; <?"• será pago, a partir do dia 16 da novembro próximo, nasdependéncas deste Banco.odtvK.ando n.»-2t (vinte • um) correapendente ao primeiro semestre do exercício

Proporção da distribuição:

SftnnS*10 
"* *J?E * awJW76. «"«o distribuídos dividendos no montante global doCrS 6.510.000,00, na seguinte proporção: b«w««»a]lOsacionistas possuidores daAcfiea Preferenciais Classe "A" receberão Cr$ 0,06 poração;

BosdetentoresdeAç6e80rdináriasreceberáoCr$0,0245poração.

?,t^ií'!li8i•8¦!iet2nt!íe?id¦JAçõe, p«'«»noiais "•<> portador" Classe «A", deverão entregar para™í'°„* de *w*ndos o cupom n.» 11 (onzejdo titulo múltiplo representativo daquelas,
rf-ríní.'^«.T V a;i0Tlas- Pe88°?» «««as, titulares de.ações nominativasendossáveis depen-
S&Í1&S82?** 

e d°cumento * "entidade e cartão de inscrição no ORE; das pessoasjurUtcassertexigidaprocuraçiocompoderespararecebimentodedividendos.

d^m^n^n^nr:^a^enã°^s PB™anecerem no anonimato, o pagamento sofrerá desconto
«torif^íh?*,nafon,ed"?^. «uai tratamento terãoasaçôesnominativasenominativasendos-
no ato do"wWmentoT 

""' " "^ PW°n MbaB'median,e manifestação por escrito, formulada

Sn?í,yjde.nda8 !JaoreSlTado8Pe,08,etonÍ8t»8< correspondentes àsaç6es"aoportador»,nopra2o de
na w»*£m«depoJBrtad08e!n,?nUvincu|adanoBancodoBrasilS/Aouficarãosujeitosaodescontona tonte como rendimento de beneficiários não identificados, nos termos da legislação em vigor.

São Paulo: Av. Paulista, 1098 - LojaRiodeJaneiro: RuaSantaLuzia,651-10.°andar
Porto Alegrej Av. Alberto Bins, 374
Curitiba: Av. Marechal Deodoro, 428Salvador: Rua Miguel Calmon, 18

São Paulo, 04 de novembro de 19 76.
A DIRETORIA

1)

2)

3)

4)

6)

6)

OPEP estuda nova alta dos
preços de petróleo em 10%

Viena — A Comissão Econômica da Organiza-
ção dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)inicia amanhã, nesta Cidade, uma reunião na qualse espera a recomendação de um "reajuste" dos pre-ços do petróleo, o que significa para a OPEP umaalta. A reunião será tão secreta que não serão errii-tidas declarações ou comunicados. Considera-se
quase seguro que a OPEP aumente os preços pelomenos em 10% na reunião de Qatar, mas os Esta-dos Unidos realiza gestão de última hora para im-
pedir o aumento.

Funcionários do Departamento de Estado revê-
laram que os Estados Unidos realizaram consulta
com o Japão e os países dá Europa Ocidental a fim
de adotar uma estratégia que evite o aumento de
preços. Acrescentaram que estes pontos-de-vista fo-
ram revelados aos produtores de petróleo.

Não se soube de imediato o efeito da gesta»norte-americana mas circularam informações, sem
confirmação, de que os ministros da OPEP pode-riam adiar a reunião. Um adiamento da conferên-
cia em Qatar poderia permitir à OPEP estudar em
sua reunião os resultados da conferência de Paris.

Vietnã
Cingapura — Num importante passo destinado

a explorar novamente o petróleo ao largo da costa
do Vietnã, o Governo de Hanól assinou a contrata-
ção de uma companhia francesa como assessora téc-
nica numa base logística de exploração que deverá
tornar-se operacional dentro de seis meses. ,

Mar do Nortç
Londres — Foi iniciada, ontem, a exploração do

sexto poço pfétrolifero britânico, no mar do Norte,
a 160 quilômetros a Noroeste das ilhas Shetland. O
consórcio Shell/Esso, que o explora, pretende au-
mentar a produção até atingir 550 mil barris diá-
rios, em 1981.

Europa teme
concorrência::
do Japão

Tóquio — Começa a desa-tar na Europa Ociderífàl"uma onda de protestos pelaverdadeira inundação "ã%"
produtos manufaturados jau-w'poneses, e algumas indús-trias européias solicitárrT
que sejam impostas severasrestrições às importações
procedentes ido Japão. lJíX'ta

Um diplomata europeunesta Capital fez. notar que>«ate pouco tempo atrás-oJapão não havia sequer ç^Vmportado um barco, porém,que este ano obteve 6p%das ordens de construção,.'de navios para a Europa.-Oscontratos são milionários,,.,Em 1975 o Japão vendeu.a TComunidade Européia 370mil automóveis e comprqü"""
apenas 26 carros europeus.

O diplomata, especialista^em assuntos econômicos^ -
disse que a Comunidade ~
Econômica Européia tematualmente, em conjunto,seu pior déficit comercial-
desde'o Início da crise de -
energia. Previu que o déficiír-será este ano da ordem de*-20 bilhões de idólares (cercade 235 bilhões de cruzeirosK- -

50% DO LUCRO!
Empresa de Consultoria em Administração, atuando em todo e
Brasil e no Exterior, com Sede nd Rio de Janeiro, procure pessoa
de alto gabarito, de ótimas relações sociais e comerciais, para
assessorar a área comercial. Ganhos à base de comissão sobre os
resultados obtidos, podendo chegar a 50% do lucro de cada
Projeto. Desnecessário vínculo à Empresa. Cartas para a Portaria
deste Jornal sob o n.° 26376 Indicando nome e telefone para que
seja estabelecida entrevista pessoal e confidencial. Sigilo Absoluto.

(P

AUTOMÓVEIS
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SSS€CASA DA MOEDA DO BRASIL
AVISO

Chamamos a atenção dos interessados' para a
TOMADA DE PREÇOS N.° 1415/76 a ser realizada
em 29/11/76, conforme EDITAL afixado na DIVI-
SAO. DE AQUISIÇÕES, relativa, à aquisição de PREN-
SA HIDRÁULICA. • ,>¦:-.; 

'.'.« 
. ,..,.

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES
(p
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Nova Iorque — A Ameri-..
can Motors sofreu uma %>èf-"
da de 51 milhões de dólares"
no terceiro trimestre deste
ario, o que indica que ,'õs
norte-americanos ainda nãò"
aceitam com entusiasmo os-;
automóveis pequenos, ape-
sar das ameaças de úrí",
grande aumento nos preços;,
de petróleo a partir de de- ^
zembro.

PESO """-

Montevidéu — o Governa"
uruguaio Idesvalorizou hpjjif"
o peso no mercado cambiai-
oficial, á uma taxa próximtfcx
aos niveis cambiais livres.'" "

A desvalorização — a 1Ô$ÍJ|
este ano — anunciada petar
Banco Central Uruguaio, foi*
da ordem de 1,24%, à taxa"
oficial de 3,87 pesos o dólàjCJ
A taxa tíe cambio livr* fot:
cotada a 3,96 a 1. to.

MINISTÉRIO DO IINITERIOR ;¦§

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 108/76

O Chefe- do Núcleo Executivo de Licitações — NEL dol Departamento Nacional de Obras d*
Saneamento — DNOS, comunica, que às 15 hora do dia 16 dé dezembro de 1976, na Sede do DNOS,
será realizada uma Concorrência destinada à fcxecução de serviços topográficos nás bacias dos rios 

"

Sarapuí—Meriti e Iguassu, no Estado do Rio de Janeiro, 6a. Diretoria Regional do DNOS {6a. DRS), 
~"

de acordo com os recursos financeiros provenientes do FDAE — Programa Especial do Norte Flumi-
nense.

As firmas interessadas poderão obter informações no NEL e adquirir o Edital com a ESPECIFI-....
CAÇÃO n.° 108/76 na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à Av. Presidente Vargas n.°
62, ou na Sede da 6a. DRS, situada na Av. Brasil, 2540, todos na cidade do Ria de Janeiro — RJ. fc

(a) ALFREDO EDUARDO ROBINSON ALDRIDGE CARMO ,,,
(Resp. p/ Chefia do Núcleo Executivo de Licitações) , h

A AÇOS PHOENIX no 
'1.° 

CONGRESSO
BRASILEIRO DE PETROQUÍMICA

RIO DE JANEIRO - 7 - 13/11/1976
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Foi inaugurado no dia 7 de novem-
bro último, no Centro de Convenções
do Hotel Nacional-Rio, o 1? Congres-
so Brasileiro de Petroquímica, junto
com uma Exposição Industrial.
À inauguração compareceram ilustres
personalidades, destacando-se a figu-
ra de sua Excelência, o Ministro da
Indústria e Comércio — Dr. Severo
Gomes que vernos na foto, em com-

panhia dos srs. Erwin Frassine, geren-
te e Dr. Heribert Schillerwein, dire-
tor da AÇOS PHOENIX, quando visi-
tava o stand da mesma. A AÇOS
PHOENIX é representante no Brasil da
VEREINIGTE EDELSTAHLWERKE -

VEW, Áustria sucessora da SCHOEL-
LER-BLECKMANN, fabricante mundial-'
mente conhecido de tubos de aço
inoxidável. <p

'.'W
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Alemanha assume liderança em investimentos no Brasil
¦ N. D. Spinola

Entrevista do Ministro Hans Apel ao Editor d* Economia do JB r
A participação alemã 'na

totalidade dos investimen-
itqs-estrangeiros no' Brasil
elevôu-se a 12,27o no ano
passado, mas entre os for-
néüriores de bens de capi-,
tal para fins de investimen-
tos,- propostos ao Conselho
de Desenvolvimento Indus-
trial brasileiro em 1975, a
Republica Federal da Ale-
manha figurou «m primeiro
lugar, acumulando 32% de
rtodôs os projetos.

Esse dado foi apontado
pelo Ministro das Finanças
tia RFA, Hans. Apel, em
uma entrevista exclusiva ao
JORNAL DO BRASIL. O Mi-
mistro respondeu a várias
p-e r g u n t a s envolvendo a
economia mundial e as re-
lações bilaterais entre, o
Brasil e a Alemanha. ""

E'"o seguinte, na íntegra,
o texto da entrevista conce-
dida^pelo Ministro:

JB: Como. considera o
atual intercâmbio comercial
eritre os países industriali-
zados? Acha o senhor que
a República Federal da Ale-
manha poderá continuar a
registrar superávits em
suas transações de comércio
nov próximos anos?

Hâns Apel — O desenvol-
vimento da economia alemã

v e 'ó seu crescimento são de-
te"rrninados essencialmente
pelo intercâmbio de merca-
ddfias com o exterior. No
ariò de 1975, por exemplo,
as "empresas alemãs fornè-
ceram para o exterior fner-
cadorias no valor de 222 bi-
lhões de marcos; tendo im-
portado ao mesmo tempo
mercadorias no valor de 184
bUhões de marcos. Estes
números demonstram não
s&a Intensa dependência do
exterior por parte da Repú-
bllca Federal da Alemanha;
por outro lado eles demons-
tram também a intensidade
corri que o desenvolvimento
econômico da República Fe-
déral da Alemanha se proje-
ta sobre as economias dos
nossos parceiros. ¦

Apesar da recessão de
âmbito mundial, que causou
perdas de crescimento tam-
bém na República Federal
da. Alemanha, registrou-se
ainda um crescimento real
das importações alemãs, em
193S, de 2,6%. Desta forma,
a República Federal da Ale-
manha prestou uma contri-
buição efetiva para comba-
teu: a recessão no mundo.
Esta evolução, aliás, conti-
núoú no decurso tio ano
corrente. Assim sendo, nos
primeiros oito meses de
1976, as.importações alemãs
aumentaram de maneira
nitidamente maior que as
exportações, sendo a .per-

•centagem de aumento de
13% nas importações e de
16% nas exportações.
'-'Aliás, no comércio exte-

rtor da República Federal
da Alemanha domina o in-
tèrcambio de mercadorias
cpm os países industriais. A
esse respeito também não
Haverá modificações decisi-
vas no futuro previsível. Pe-
10 contrário, todos osgru-
p5>s de países deverão conti-
rruar a participar como até
a^ora de uma ulterior ex-
pansão do comércio exterior
ajemão.
-A posição da economia

ajemã nos mercados inter-
nacionais e a grande varie-
dade dos produtos alemães
fazem acreditar que tam-
bém nos anos vindouros a
República Federal tia Ale-
manha obterá um superávit
4a_s exportações relativa-
mente alto. Esse superávit
é necessário para nós já tão
somente para que possamos

l. compensar os nossos défi-
cjts nos balanços das contas
de serviços e de transferên-
das. Todavia, também no
futuro o Governo da Repú-
i»lica"Federal da Alemanha
se esforçará :para manter o
superávit tio comércio èxte-
irtor dentro de limites ra-
zoáveis emJreláçãò ao co-
márcio mundial. Para isso
fá contribui essencialmente

. ao elevar seguidamente, du-
r*ante os últimos anos, o va-
üór do marco alemão no ex-
íferior. ,'--

• JB — Em sua opinião, se-
fa duradouro o atual movi-
mento de expansão econô-
mica nos países industriali-
|ados? .

Que fatores poderiam de-
terminar um novo ciclo de
restrições a o crescimento
do Produto Interno Bruto
dos países mais industriali-
zados do mundo ocidental?
' Hans Apel — Não há
razões convincentes para

Iulgar 
de maneira pessimis-

a as possibilidades de crês-
cimento dos países Indus-
triallzados dentro de um
prazo médio. As taxas de
expansão poderão divergir
pie um país para outro e so-
frer alterações de ano para
jÈmo. Também, de uma ma-
neira geral, eles poderão re-
sultar menos elevadas do
que estivemos acostumados
neste quarto de século de-
bois da Segunda Grande
puerra. Todavia, eu estou
confiante que a tendência
k§cendente, que agora co-
meça a ser sentida, conti-
nuará a marcar o desenvol-

vimento da economia mun-
dial.

A este respeito é preciso
considerar que o grupo dos '

países industriais não cons-
titui um circulo cuja com-
posição tenha sido determi-
nada para todo o sempre.
De tempos em tempos no-
vos países entram no círcu-
Io dos países industriais.
Entre eles figura certamen-
te o Brasil. O crescimento
econômico do seu país, que
está prosseguindo há mais
de 10 anos, acelerou ex-
traordinariamente o proces-
so da industrialização. A
meu ver existem condições
excelentes para que o Brasil
continue a progredir neste
caminho também no futuro.

No que se refere aos pos-
síveis fatores de risco para
o futuro crescimento dos
países industrializados de-
vemos considerar em pri-
meiro lugar o perigo de no-
vas elevações dos preços,
em finanças públicas desor-
denadas e nos problemas do
balanço de pagamentos. Es-
tes três grupos de proble-
mas, que estão intimamente
interligados, estão afetando
neste momento um bom nú-
mero de países, como é do
conhecimento geral. Mas
j-ustamente nos últimos
tempos temos presenciado
que por toda a parte estão
sendo feitos esforços consi-
deráveis para a solução des-
tes problemas. Neste respei-
to estamos condenados ao
êxito, pois um crescimento
contínuo normalmente só ó
possível em condições de es-
tabilidade. Esta percepção
começa a ser admitida pau-
latinamente, conforme \se
viu justamente na última
reunião do Fundo Monetário
Internacional em Manila.

Também estou confiante
que não haverá um estabe-
leoimento descontrolado de
barreiras co me r ciais.A
maioria dos. Governos resis-
tiu a esta tentação durante
o período da recessão. O
chamado trade pledge dos
países do OÈCD, que foi
confirmado mais uma vez.
há poucos meses, parece in-
dicar que também no futu-
ro será mantida essa resis-
tênciá à tentação.

JB: Acha o senhor que
uma expansão na demanda
de bens de consumo durável
e um novo surto de prospe-
ridade na indústria auto-
mobilística f o rç a r á fatal-
mente o reajuste dos preços
do petróleo? E se isso ocor-
rer, que conseqüências pode
prever para as balanças de
pagamento ocidentais? .

Hans Apel — A evolução da
economia mundial nos anos
de 1974 e 1975 esteve carac-
terizada por uma vasta re-
cessão em conseqüência da
crise do preço do pretóleo
em fins de 1973. Entremen-
tes, na maioria dos países
industrial estão prevale-
cendo as tendências, ascen-
sionais, as quais, todavia,
ainda incluem certas inse-
guranças quanto à sua esta-
bilização. Neste contexto
certamente ainda se fazem
sentir as comoções ocasio-
nadas pelo encarecimento
do petróleo.

As experiências a tirar
das ci;ises nos últimos anos
demonstram que inclusive
os países da OPEP não po-
dem desconsiderar o desen-
volvimento da economia
mundial ao tomarem as
suas resoluções. Estou con-
fiante que isso correrá tam-
bém no futuro. Especial-

. mente espero que as con-
versações dentro do diálogo

,Norte-Sul contribuirão para
uma melhor compreensão
mútua entre todos os países
participantes.

Para um grande número
de países um ulterior enca-
recimento do petróleo oca-

. sionaria graves dete--
rioraçõèsde suas balanças
de pagamento, já agora de-
ficitárlas.

O Fundo Monetário Inter-
nacional calcula que já com
o atual preço do petróleo
em 1976 os países em desen-
volvimento terão um déficit
de 32 bilhões de dólares,.en-
quanto,os'países exportado-
res de matérias-prlpaas mas
sem produção de petróleo
deverão acumular um défi-
cit de 10 bilhões de dólares.
Inclusive os balanços de pa-
gamentos correntes de mui-
tos países industriais resva-
lariam novamente para o

. déficit. Por outro lado, exis-
tem. superávits dos países
exportadores de petróleo,
que em 1976 deverão somar
40 bilhões, de dólares. Uma
nova alteração dos saldos
de, financiamentos a favor,
dos países petrolíferos se-
ria, em qualquer caso,' uma
fonte de perigos para o co-
mércio mundial è para as
transações internacionais de
capital, que. não poderá ser
menosprezada.

JB: Como considera as
relações econômicas e fi-
nancciras da Alemanha
com o Brasil?

Hans Apel — Uma das
características das estreitas
relações econômicas germa-
no-brasileiras é o elevado
quinhão da República Fede-
ral-da Alemanha no comer-
cio exterior do Brasil. Entre

os fornecedores do Brasil
nós figuramos em segundo
lugar e entre os comprado-
res em terceiro. Por outro
lado, o Brasil é para nós,
alemães, o parceiro comer-
ciai mais importante de to-
da a América Latina, pois
a ele corresponde um terço
de todas" as nossas compras
e vendas para esse conti-
nente. Os déficlts do Brasil
no intercâmbio comercial
dos. dois países apresentam
uma t endência decrescen-
te, graças sobretudo aos
esforços feitos pelo Brasil.
Èm 1973 ainda 64% das.im-
portações brasileiras prove-
nientes da República Fede-
ral da Alemanha não eram
cobertas por exportações
brasileiras correspondentes,
mas em 1975 aquela percen-
tagem já havia descido pa-
ra39%.

Citarei mais alguns nú-.
meros: em 1975 a partici-
pação alemã na totalidade
dos investimentos estran-
geiros no Brasil foi de
12,2% entre os fornecedores
de bens de capital para fins
de Investimento, que ha-
viam sido propostos ao Con-
selho do Desenvolvimento
Industrial brasileiro em
1975, a República Federal
da Alemanha figurou em
primeiro lugar, acumulando
32% de todos os projetos.
Neste contexto cabe espe-
ciai importância às aqui-
sições brasileiras de'equipa-,
mentos para as indústrias
navais, assim como de equi-
pamentos mecânicos e. de
máquinas motrizes. Nesta
ordem de idéias cabe men-
cionar também o tratado i
germano-brasileiro para o
aproveitamento pacifico da
energia nuclear.

JB: Que medidas pode-
riam contribuir para um
aumento do intercâmbio co-
mercial entre os dois pai-
ses?

" Hans Apel — Uma am-
pliação do intercâmbio co-
mercial reciproco deveria
basear-se numa intenslfi-
cação das exportações bra-
sileiras para á República
Federal da Alemanha, a
fim de diminuir ainda mais
o desequilíbrio existente: A
esse respeito porém, nós,
como membros da Comuni-
dade Econômica Européia,
só dispomos de uma auto-
nomia limitada quanto a
iniciativas próprias. É fren-
te a esse fuiido que deve-
mos apreciar também o re-
cente acordo têxtil entre o
Brasil e a Comunidade Eu-
ropéia.

A abertura das fronteiras
recíprocas para os investi-
mentos de capital é uma
possibilidade de igual im-
portancia para a intensifi-
cação das relações econômi-
cas entre os nossos países.
JB: Especificamente no

que concerne às impor-
tações alemãs de produtos
brasileiros, como considera
o atual regime tributário de
seu pais? Que esforços po-
deriam ser feitos para me-
lhorar o tratamenío de pro-
dutos brasileiros destinados
ao mercado alemão?

Hans Apel — A República
Federal da Alemanha como
Estado-membro da Comuni-
dade Européia transferiu
para essa Comunidade a
sua soberania quanto ao re-
gime tributário das impor-
tações, a bem de uma poli-
tica comum de comércio e
tarifas. Uma das bases des-
sa política comum é a "tari-
f a aduaneira conjunta", que
em todos os Estados-mem-
bros tia Comunidade passou
a substituir as tarifas na-
cionais. Por uma questão de
princípios, as alterações de
tarifas não poderão ser re-
solvidas em bases nacionais,
mas só conjuntamente em
comunidade de todos os Es-
tados-membros...

Á Comunidade Européia,
sentindo a s;a responsabili-
dade por- uma, política co-
mercial de abertura para
todo o mundo, ,já apresen-
tou propostas, por ocasião
das negociações correntes
do GATT a fim de reduzir
as tarifas para produtos
manufaturados e semi-aca-
bados, declàrando-se além
disso disposta a conceder
reduções . dá tarifa para'produtos tropicais, na base
de.mais favorecidos, além
de outras melhoras essen-
ciais do sistema, geral de
preferências. Algumas des-
sãs melhoras, por exemplo
para massa de cacau e para
charutos, foram incluídas
ria proposta da Comunidade
Européia ao GATT a pedido
explícito do.Brasil.

Como concessão extra-ta-
rifaria a República Federal
da Alemanha comprome-
teu-se a consolidar a tribu-
tação atual sobre o café.
Trata-se no caso de uma
concessão muito especial,
que será de grande impor-
tancia para o Brasil, consi-
derando a situação tensa do
orçamento da República Fe-
deral da Alemanha, que
tornou necessário elevar a
tributação sobre tabacos e
aguardentes a partir d e
1.1.1977.

Prazos e taxas de juros
preocupam os banqueiros

Os bancos estrangeiros estão pro-
pensos a continuar aplicando capitais no
Brasil, mas as questões fundamentais,
na medida em que cresce o endividamen-
to externo do,pais, passam a girar em
torno dos sobrepreços cobrados acima
das taxas normais de juros, e de prazos.

Noexteriqr, a liquidez internacional
(disponibilidade de dinheiro no merca-
do de curto prazo) melhorou, em parte
porque há uma certa ociosidade nas in-
dústrias dos países mais desenvolvidos e
porque não se retomaram ainda os in-
vestimentos em bens de capital.— má-
quinas, equipamentos ou novas instala-
ções.

Tais problemas foram debatidos em
uma- mesa-redonda no JORNAL DO
BRASIL de que participaram os dirigen-
tes locais, de três dos mais influentes
bancos privados norte-americanos e ale-
mães: o Manufacturers Hanover Trust,
representado por John Carioba; o Che-
mical Bank, através de Stephen Bennett
Ham e o Deutsch Sudamerikanische-
Dresdner Bank, por Waííer Haagen. .. £

O debate

JB — Vamos começar pela situação
mundial. Ultimamente tem-se registrado

respostas tardam um pouco nos ciclos de
expansão ou retração.

JB — Parece portanto óbvio que os
grandes tomadores de empréstimos são
mesmo os países em desenvolvimento,
por seus problemas de endividamento ou
por seus programas de expansão indus-
trial.

Walter Haagen — Os países sócia-
listas também. Mas há certas relutancias
dos banqueiros ocidentais em aumenta-
rem seus empréstimos para essa área.

_ JB — Risco?

Cariobra — Na realidade esses pai-
ses iam pouco ao mercado, e não tinham
tradição como tomadores de emprés-' timos.'

Walter Haagen — O caráter fecha-
do das economias socialistas implica
também em certas peculiaridades. Os
financiamentos vinculados a mercado-
rias importadas tornam essas operações
muito características. \

JB — Voltemos um pouco à econo-
mia alemã. Seu país tem acumulado re-
servas continuadamente, num processo
semelhante ao do Japão. Recentemente
o marco foi revalorizado, para melhorar

Cariobra, do
Manufacturers;

Stephen
Bennett, do

Chemical
(centro) e

Haagen, do
Dresdner
(abaixo).
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uma tendência de baixa nos juros dos
empréstimos externos, em escala inter-
naciqnal, embora países como o Brasil
estejam pagando um spread (sobretaxa)
mais alto. A que os senhores atribuem as,
tendências atuais?

Carioba — De fato os juros têm de-
clinado. Nossos peritos estimaram essa
redução para a prime-rate (taxa de ju-
ros para olientes preferenciais nos Es-
tados Unidos) se acomodando em torno
dos 7 e 3/4%. Na semana passada, con-
tudo, vimos que os juros tinham baixado
ao nível de 6 e 1/2%, o que é de certa
forma surpreendente.

Parece-me que estamos diante de
uma situação transitória. As empresas
não estão inyestindo como se esperava
em bens de capital (equipamentos, re-x
equipamento ou ampliações de instala-
ção) e é provável que os estoques não
estejam sendo refeitos com a velocida-
de que se previa. Assim, há uma deman-
da menor de. dinheiro e os juros refle-
tem esse fato.

Walter Haagen — Creio que esta é
uma situação mundial, e não apenas dos
Estados Unidos em particular. Na Ale-
manha, também, a solicitação de novos
equipamentos é baixa, embora meu país
venha registrando taxas positivas de ex-
pansão do Produto Interno Bruto. (No
ano passado o PIB da Alemanha elevou-
se. a l^bilhão 40 milhões de marcos,
cerca de 265 bilhões de dólares ao cam-
bio de ontem). Um estudo recentemen-
te publicado pelo Deutsch Sudatnerika-
nische Bank mostra que o surto con-
juntural tornou a se retardar nos últi-
mos meses, a despeito das previsões de
uma expansão do nosso Produto Bruto
em torno de 5 a 6%. Mas no pais, con-
forme eu disse, não houve uma alta de
investimentos como nos ciclos passados.
Em resumo, estamos diante de uma si-
tuação de baixa demanda de equipamen-
tos (bens de capital).

Stephen Bennett — De fato ainda
há capacidade ociosa nas indústrias nor-
te-americanas, e registramos um nível
também elevado de desemprego, a des-
peito da recuperação recente na econo-
mia de meu país, que tem influenciado

, outras nações industriais. É óbvio que as
indústrias tendem a retardar seus invés-
timentos enquanto dispõem dessas capa-
cidades não utilizadas.

JB — Mas à tendência natural não
seria de um aumento nas encomendas,
considerando-se que o ciclo de expansão
do Produto tem-se mantido durante vá-
rios meses seguidos? .

Stephen Bennett — Talvez. Mas a
economia norte-americana é bastante
complexa, dadas as suas dimensões, e as

as condições de competição de outros
parceiros da Alemanha no Mercado Co-
mum Europeu. Como o senhor vê essa
conjuntura?

Walter Haagen — E' preciso consi-
derar o balanço de pagamentos da Ale-
manha, e não apenas as transações co-
merciais ou especificamente o acúmulo
de divisas. Poucas pessoas sabem, por
exemplo, quão elevadas são as nossas
despesas com turismo. E é também pou-
co conhecido que nossa balança de
know-how é deficitária: isto é, impor-
tamos mais do que exportamos tecnolo-
gia. Quanto à reavalorização do marco,
é cedo ainda para se fazer uma avalia-
ção.

JB De uma forma ou de outra o
fluxo de investimentos e financiamentos
alemães ao Brasil tem crescido ultima-
mente. Como os bancos de seu país se
posicionam nesse caso?

Walter Haagen — Os bancos ale-
mães são muito característicos nesse
particular, e diferem dos de outros pai-
ses europeus ou dos Estados Unidos. Os
exportadores alemães não têm ajuda •
oficial. O financiamento de suas vendas
está sendo feito preponderameote pelos
bancos, que se utilizam de recursos obti-
dos no mercado. O aumento do valor
das operações — como no caso recente
dos acordos\ nucleares com o Brasil —
mostrou que os bancos poderiam enfren-
tar alguns problemas de liquidez, devi-
do aos prazos em que obtêm os depo-
sitos e os prazos mais longos pelos quais
financiam. O Governo alemão mostrou-
se então disposto a dar uma cobertura
para certos projetos. O caso dos acordos
nucleares brasileiros pode se tornar
uma experiência válida, se ficar com-
provado, na prática, que o esquema fun-
cionou bem.

JB — Não obstante, o spread
cobrado ao Brasil tem aumentado,
o que significa que os bancos estão
considerando um aumento do risco pelo
prazo desses empréstimos, ou dadas as' circunstancias especiais do mercado fi-
nanceiro internacional e do Brasil em
particular.

Walter Haagen — A questão do
spread, desse sobrepreço, deve ser cor.-
siderada de forma particular.

Stephem Han — Riscos potenciais
existem em quaisquer operações de fi-
nanciamento. Há, contudo, "riscos" e
"riscos". Vocês, a-propósito, ao publica-
rem um artigo do The New York Times
sobre o assunto evidenciaram uni ponto-
de-vista. Mas devemos admitir que há
outros. Considerando as coisas como
banqueiro, posso dizer que a minha ex-
periência é de bons resultados na Amé-
rica Latina.

JB — Isso quer dizer que o senhor
soube no passado escolher os seus riscos?

Walter Haagen — Bem, o dinheiro
é uma mercadoria e toda mercadoria
tem o seu preço. Se você cobra o preço
certo, não importa o risco. Evidentemen-
te há riscos que você não deve aceitar:
para isso, cada um deve conhecer seus
limites.

JB — Estamos agora diante de um
novo aumento nos preços do petróleo, o
que certamente influirá nas economias
importadoras, embaraçando ainda mais
seus balanços em conta corrente. Como
ós senhores consideram esse fato?

Stephem Bennett — Certamente isso
deve ser levado em conta. No caso bra-
sileiro, porém, o que também se deve
considerar é que desde o Governo pas-'
sado montou-se um bom esquema de
amortização da dívida externa. Essa ad-
ministração do . pagamento da divida
permite um posicionamento dos limites
de liquidez do pais.

• JB — Acham os senhores que os
bancos estão sujeitos a algumas influên-
cias políticas em seus países de origem
para emprestar ou deixar de emprestar
a este ou aquela país?

¦ Cariobra — Os bancos são inde-
pendentes como empresas privadas nos
Estados Uni.dos. O que o. Governo pode ,
fazer é reduzir o fluxo de alguns fi-
nanciamentos oficiais, quendo existam
divergências incontornáveis.

Stephem Han — No caso do Exim-
bank, por exemplo, ocorreu o inverso,
mas por razões típicas da própria eco-
nomia norte-americana. Quando a ba-
lança de comércio dos EUA melhora ou
piora é natural que os recursos oficiais
de estímulo financeiro às exportações
também diminuam ou aumentem. Nem
sempre, entretanto, isso se faz de for-
ma absolutamente sincronizada.

JB — De modo geral, parece que os
. bancos se interessam por reduzir os pra-

zos dos seus empréstimos. Como a redu-
ção do prazo do empréstimo é igual a re-
duzir o risco, como caracterizar tal ati-
tude?

Walter Haagen— Bem, se o .Governo
tornar mais flexíveis os prazos pata o
ingresso de recursos no país, evidente-
mente os spreads baixarão. O que esta-
mos falando é desse sobrepreço, não?

JB — Certamente. Talvez os senho-
res estejam falando matematicamente
de um questão política...

Walter Haagen — Tudo o que pos-
so dizer, com base numa experiência
histórica, é que rio passado foi possível
manejar o fluxo de capitais de curto
prazo dentro da demanda do país, e que
isso se fez a juros mais baixos.' Lem-
bro o caso da Instrução 289. Não esta-
mos, nessas circunstancias, falando de
riscos, e sim de preços...

JB — Que acha o Chemical sobre o.
mesmo ponto?

Stephem Han — Talvez seja pos-
sivel conciliar a questão do longo pra-
zo com o curto prazo e o risco. Na.prá-
tica, operamos até a sete anos. Isso de-
pende de uma opção de cada banco.

Cariobra — Evidentemente. Parece
difícil fugir à questão do custo finan-
ceiro. Se o Governo reduzisse o prazo
mínimo de permanência dos emprésti-
mos para seis meses, por hipótese, o
custo da dívida sofreria um corte con-
siderável, na' medida em que o sobre-
preço financeiro se eliminaria, ou ten-
dería a cair em, digamos, 2%.

jB — Como, nas atuais circunstan-
cias, consideram os senhores o próximo
ano?

Cariobra — Nossos economistas pre-
vêem uma retoimada do desenvolvimen-
to mundial no ano que vem. Mas há que
considerar alguns fatores imprevisíveis:
política, aumento dos preços do petró-
leo.

Stephen Bennett — Um aumento
de 10% nos preços do petróleo, por
exemplo — tal como se tem comentando
— terá um impacto menor sobre a eco-
nomia ocidental que o provocado quan-
do os preços triplicaram logo após a
crise do Oriente Médio.

Walter Haagen — Sim. As econo-
mias industrializadas vão absorver de
foi ma bem mais rápida.

Cariobra — Espera-se que os invés-
timentos das empresas nos Estados Uni-
dos voltem a crescer. Isso terá impacto
sobre a demanda de tens de capital.

Walter Haagen — No nosso caso, e
considerando especificamente o Brasil,
temos que levar em conta a seqüência
financeira dete minada pelo acordo nu-
clear. Isso nos levará a sustentar noyas
operações, mais ou menos já programa-
das.

Cariobra — Nossa perspectiva é de
aumentar cs financiamentos.

Stephen Bennett — Já este ano am-
pliamos duas vezes nosso limite opera-
cional para o Brasil.

jB  a questão parece então se
transferir pava o plano do custo do cré-
dito conlra o tamanho do risco. Politi-
ca ou matemática?

Os banqueiros se entreolharam. O
debate acabou ali.
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Eutemio Tonórío de Albu-
querque, 59, na Estrada Rio—
Petrópolis, na altura do km 35,
quando o Dodge (RJ SN-6875),
em que viajava, bateu de fren-
te no caminhão (RJ BS-2330),
que transportava produtos hor-
tigranieiros. Contra-Almirante,
morava em Ipanema.

Nomésio Dutra, 82, na Clíni-
ca Pro-Cardíaco. Catarinense,
diplomata aposentado, morava
em Botafogo. Deixa viúva Rita
Clara de Marra e Barros.

Osvaldo Nogueira, 56, no
Hospital' do INPS.de Ipanema.
Mineiro, comerciário, morava
em Copacabana. Deixa viúva
Maria de Lourdes Nogueira e
duas filhas.

Iracy Guedes da Cunha Rabe-
lo, 80 em sua residência, em
Botafogo. Paulista, e viúva de
Pedro Inácio da Cunha Rabelo.

João Alves da Silva, 85, em
Brás de Pina. Paraibano, fundo-
nário público aposentado, mo-

rava em Copacabana. Era sol-
teiro.

Armandina Eiras Santa Miri-
nha, 80, na Casa de Saúde San-
ta Teresinha. Portuguesa, viúva
de Francisco Rodrigues Santa
Marinha, morava no Graiaú.

Antônio Francisco Martins,
66, no Hospital da Ordem Ter-
ceira de São Francisco de Pau-
Ia. Pernambucano, comerciário
aposentado, morava no Centro.
Viúvo de Arycéa dos Santos,
deixa dois filhos.

Amorina Paciullo Scapin, 63,
em sua . residência, no Graiaú.
Paulista, viúva de Edmondo Sca-
pin, deixa dois filhos.

Maria Cândida Maia Domin-
gos, 73, em sua residência-, em
Olaria. Carioca, viúva de Ma-
noel Domingos, deixa um filho.

Pedro da Silva Aguiar, 84,
em sua residência nas Laran
jeiras. Carioca, era reformado
dá Marinha de Guerra.

ESTADOS
Giusappe Lanfredi, 71, em

sua residência, em Porto Ale-
gre. Italiano de Gênova, che-
gou ao Brasil em 1922, como
funcionário do consulado Itália-
no.' Depois, foi representante
comercial de uma indústria de

calçados. Ex-atleta do Clube In-
ternacional, foi presidente da

Federação Atlética Rio-granden-

se. Deixa viúva Ema Lanfredi

e dois sobrinhos. Vera • Ari,

que criou como filhos.

Congregação da Causa dos
Santos reconhece milagres
e heroísmo de religiosos

Vaticano — A Congregação das Causas dos
Santos promulgou' ontem, na presença do Papa Pau-
lo VI, seis decretos reconhecendo os milagres ou vir-
tudes heróicas de um norte-americano, uma espa-
nhola, um belga, dois italianos e dois franceses.

O primeiro decreto refere-se a um milagre atri-
buído à intercessão do redentorista John Nepomu-
ceno Neumánn, Bispo de Filadélfia, onde morreu
em 1860 (nascera em Prachtatis em 28 de março de
1811); ele fora beatificado por. Paulo VI em 13 de
outubro de 1963.
OUTROS DECRETOS

A Congregação reconhe-
.céu também um milagre
atribuído a Rafaela Maria
dei Sagrado Coração de Je-
sus (Rafaela Porras), fun-
dadora da Congregação das
Servas do Sagrado Coração
de Jesus e beatificada por
Pio XII em Í8 ide maio de
1952. Ela nasceu em Pedro
Abad a 19 de março de 1850
e morreu em Roma em 6 de
janeiro de 1925.

O terceiro decreto se refe-
re a dois milagres do yene-
rável servidor Lucien Marie
(Louis Joseph Viaux), do
Instituto dos Irmãos das
Escolas Cristãs, na Bélgica:
ele nasceu em Mallet (mar-
ço de' 1841) e morreu em
Malonne a 30 de janeiro de
1917.

O decreto seguinte trata

de dois sacerdotes mortos
na localidade chinesa de Li
Thau Tseuiem fevereiro de
1930. O primeiro é o Mártir
dos Servos de Deus, Luiz
Verslglia, da Sociedade de
São Francisco de LaseS, vi-
gário apostólico de Shiu-
chow (nascera em junho de
1878); o outro é Callisto Ca-
ravarló, da mesma ordem,
nascido em Courgne (Pie-
monte) em junho de 1903.
..,. O quinto decreto reconhe-
Ce. as -virtudes heróicas de
.Ludovic Eduard Cestac,
fundador das Servas de Ma-,
ria, nascido em Bayona
(1801) e morto em Anglet
(1868). O último trata tam-'
bérm dè -virtudes heróicas:
Joseph Gerard, oblato de
Maria Imaculada; nasceu
em Bouxières-aux-Chenes
(1831) e faleceu em Lesotho
(1914).

AVISOS RELIGIOSOS

CHARLES S0L0M0N WEINSTEIN

+ (MISSA DE 30.° DIA)
Sua família agradece as manifestações de
pesar recebidas e convida para a missa de
30.° dia, no próximo dia 16/11/76, na
Igreja da Santa Cruz dos Militares, na Rua

de Março, às 11 horas e 30 minutos.

ALMIRANTE MÉDICO
Eutemio Tenorio de Albuquerque

(FAIECIMENTO)

+ 

A família do Almirante EUTEMIO TENORIO
DE ALBUQUERQUE, consternada, comunica
o seu falecimento e convida parentes e
amigos para o seu sepultamento hoje, do-

mingo, dia 14, às 17:00 horas, saindo o féretro daCapela Real. Grandeza n.° 6-para o Cemitério SãoJoão Batista.
<p"

D Eugênio
empossa 216
ministros

O Cardeal Arcebispo do
Rio de Janeiro, Dom Eugê-
nio Sales, empossou ontem,
em missa que celebrou na
igreja de Santana, 216 no-
vos ministros extraordiná-
rios; que auxiliarão na dis-
tribuição da comunhão ou
fazê-lo na ausência do pa-
dre. São representantes dos
sete vicariâtos do município
e receberam carteiras fun-
cionais.

Na missa, Dom Eugênio
afirmou que a grandeza dos
ministros é "levar nas mãos
o corpo do Senhor, associa-
dos aos sacerdotes na dis-
tribuição do pão dos. famin-
tos. E citou a Epístola aos
Hebreus: "Todo sacerdote
se apresenta, a cada dia,
para realizar suas funções
e oferecer com freqüência
os mesmos sacrifícios que
são incapazes de eliminar
os pecados".

A posse fez parte das co-
memorações do tricentená-
rio da criação do Bispado de
São Sebastião do Rio de Ja-
neiro, que terminarão essa
semana com várias soleni-
dades, como a bênção da
nova Catedral Metropolita- .
na (na Avenida Chile) e a
instalação do Museu de Ar-
te Sacra da Arquidiocese.

Copacabana
Palace terá
outro anexo

O Hotel Copacabana Pa-
lace "não vai ser demolido
nem vendido", esclareceu
ontem o vice-presidente da
Companhia Palace Hotel, Sr
Luiz Eduardo Guinle. Será
ampliado, ocupando-se me-
lhor sua área de 12 mil 400
metros quadrados. Mas só
dentro de sete meses seus
proprietários terão cori-
dições de decidir sobre a
construção de um jprédio-de
45 andares) com 1 mil 290
quartos, que serão alugados,
pelo sistema lèasing imobi-
liário.

O Copacabana Palace foi
construído há 53 anos. O
projeto de ampliação foi .
aprovado em 1974 pelo. Con.
selho. de Planejamento Ur-
bano do ex-Estado da Gua-
nabara. E' de autoria do ar-
quitéto Thedor Lohrer e foi .
desenvolvido pela Gabarito
Projetos è Empreendimen-
tos Ltda. Além do novo ane-
xo, .terá garagem, centros
de convenções e- shopping
center.

TOMBAMENTO

O novo anexo, conforme
autorização, poderá ter
mais 12 andares do que o
Meridien, que tem apenas
2 mil metros quadrados, 38 •
andares e 534 quartos. Se os
proprietários do Copacaba-
na Palace optarem pela sua
construção, as obras terão
que ser iniciadas dentro de .
dois anos.

Anunciada, ano passado,
a demolição do hotel, o Mi-
nlstro da Justiça, em nome
do-Presidente Geisel, solici-
tou o tombamento do pré-
dio. Por não ter significado
histórico, o tombamento fi-
cou fora de cogitação. Ha-
via a alternativa da desa-
propriação, mas o Governo
federal teria que despender
Cr$ 180 milhões. Em tele-
grama ao Governador Faria
Lima, o Ministro da Justiça
informou d a imposslbili-
dade do negócio.

Ontem, o Sr Luiz Eduardo
Guinle informou que ape»
nas uma parte das atuais
instalações será demolida.
Até agora não foi escolhida
a área a ser sacrificada.

ALOIS ZINNER
Hilda Zinner, Thomas Zinner esposa e filhos comunicam aos
amigos o falecimento do seu muito querido esposo, pai, sogro
e avô ocorrido dia 11 de novembro de 1976 agradecendo as
manifestações de pesar recebidos.

WALDEMAR MURGEL DUTRA
(AGRADECIMENTO)

A 
família, sensibilizada, agradece as manifes-

tações de pesar e carinho recebidos por ocasião de
seu falecimento.

^¦¦^^^w

Catedral estará limpa paraa inauguração terça-feira
mas acabamento demora

Mesmo inacabado — como, aliás, toda a cons-trução — o piso de 10 mil metros quadrados da Ca-tedral metropolitana de São Sebastião do Rio de Ja-neiro foi lavado ontem à tarde, por 17 garis da Com-lurb que gastaram 11 mil litros de água para que>otemplo esteja habitável terça-feira, quando seráinaugurado. ...=„..
A cerimônia será presidida pelo Cardeal Ance-bispo Dom Eugênio Salles, contando-se entre os con-vidados de honra o Presidente da Câmara federa*Deputado Célio Borja, o Ministro da Educacão,"Sr'Ney Braga, o Ministro da Justiça, Sr Armando Fài>cao, em representação do Presidente Ernesto Geisel,o Comandante José Roberto Paulon Silva, represen-

tando o Vice-Presidente Adalberto Pereira dos San-,tos, e o Senador Vasconcelos Torres, representando
o Senador Magalhães Pinto. «, «.

e lanceiros do 2? Regimenj-
to de Cavalaria. !3?»í

O jatinho que caiu na Baía de Guanabara foi resgatado pela Marinha

Geólogos desaparecidos no
rio Negro há 4 dias foram
localizados pelaFÀB

A equipe da Companhia de Pesquisas e Re-
cursos Minerais, desaparecida há quatro dias no
Alto Rio Negro, foi localizada ontem e resgatada pè-Ia FAB. Estava em uma praia do Rio Jaú, onde des-
ceu por falta de combustível em seu táxi-aéreo, du-
rante forte temporal. A equipe dà;CPRM já está em
Manaus,- informou ontem, nóíftiõ, o Comandante
João Mário Batista, diretor da;'cj>mpanhia.

Os integrantes da equipe, que fretaram o apa-
relho em Manaus, para missão de pesquisa no Rio
Negro, são os geólogos Carlos Denuzi da Luz, Afra-
nio da Cunha Macedo e Gonzalo Arruda Cardoso
(técnicos em mineração) e o auxiliar de campo
Francisco de Assis da Silva. O avião era conduzido
pelo piloto Cid Charem e co-piloto Silvio Serata, que
também nada sofreram.

O aparelho foi localizado
a 200 metros da borda do
Aeroporto por mergulhado-
res do Corpo Marítimo de
Salvamento e içado ainda
por ganchos. Antes, foi-ne-
cessário esvaziar a água no
avião para aliviar o peso.
O jatinho custa Cr$ 12 mi-
lhões, mas ainda poderá ser
recuperado.

Júlio César Bueno, um dos
passageiros, foi transferido
ontem pela manhã para o
centro de tratamento in-
tensivo do Hospital Sousa
Aguiar. Ele é gerente da
Jaraguá, e segundo os mé-
dicos "está bem, mas o cho-
que emocional exige cuida-
dos".

Paulo Roberto da Silva,
operador da Transbrasil —
que vinha . de São Paulo
para votar em Niterói —
e Paulo Roberto Ferreira
Coimbra deixaram ontem o
HSA, onde permaneciam sob
observação. Os demais pas-
sageiros do Cessna Citation,
que chegou a flutuar por
meia hora, já estão em casa.

ENSAIO DOS CORAIS

As 15 horas de ontem,
Monsenhor Guilherme
Schubert, coordenador da
parte musical da missa so-
Iene que abrirá a' inaugu-
ração, fez o ensaio geral dos
corais da Universidade Ga-
ma Filho, Excelsior e Nossa
Senhora da Glória da Ma-
triz do Largo Machado e da
Orquestra do Corpo de
Bombeiros.

A missa de sagração do
tempo começa às 20 horas
de terça-feira, sendo' ceie-
brante o Cardeal Eugênio
Salles, acolitado pelos Car-
deais Vicente Scherer, Eva-
ris to Aras e Aloisio Lors-
cheider, presidente da Con-
ferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil e, ainda, por
Dom Carmine Rocco, Nún-
cio Apostólico.

Autoridades religiosas do
Rio e de todos ós Estado*,
brasileiros estarão repre-
sentadas, ou presentes. A
guarda de honra será cons-
tituda por soldados da
C o mpanhia Independente
do Palácio da Guanabara,
usando uniformes de 1815,

A OBRA "1HT

O mestré-de-obrás que.co;manda os 29 operários ,,níis
acabamentos da nova cate-
dral do Rio de Janeiro —
projeto do arquiteto Oscar
Niemeyer, inspirado na Tor-
re de Babel — acha quê"©
piso de granito só ficará
pronto, com limpeza e poli;mento, dentro de três me-
ses. O altar-mor, < em pedra
de Ouro Novo, Petrópolis e
Coral de Bragança, es-tvá
concluído.

Os materiais utilizados-no
templo foram considerados
por José Corrêa de primei-
ra qualidade. "A pedra- do
altar é uma peça rarissima,
trazida de São Paulo. Cada
vitral tem uma significação
especial: o vermelho repre^
senta os espíritos vivifica-
dos; o verde, a unidade em
torno do Pastor;'o azul;'à
difusão do Evangelho, que
nos foi transmitido por
João, Lucas, Marcos e Ma-
teus."

Festival da
ABPtermina
esta noite

Termina .está noite, com
a distribuição de prêmios e
diplomas, o II Festival Bra-•sileiro do Filme Publicitário,
promovido pela Associação
Brasileira de Propaganda. A
projeção dos filmes vence-
dores, escolhidos entre 91
finalistas, começa às 21 ho-
ras, no Othon Palace Hotel,
no Rio!

Concorreram ao Festival
410 filmes, que um júri de
15 elementos, presidido por
Stanley Chevalier, da Rede-
Globo, selecionou. Serão
atribuídos os troféus Lam-
pada de Ouro aos melhores
trabalhos de direção, mon-
tagem, fotografia, trilha so-
nora e interpretação, além
de diplomas de participação
especial.

Sudene tem
verba para
flagelados

Brasília —, O Presidente
Geisel aprovou ontem re-
cursos de Cr$ 200 milhões
para o atendimento das
frentes de serviço -pela Su-
dene, qüe já conta com 270
mil homens alistados nos
Estados mais atingidos pe-
Ia seca.

Esse montante corresppn-
de a menos da metade das
necessidades previstas pelo
Ministério do Interior (Cr$
550 milhões) para a manu-
tenção dos flagelados, até a
total desmobilização das
frentes, prevista somente
para a primeira quinzena
de maio de 1977.

De acordo com a exposl-
ção de motivos apresenta-
da pelo Ministro do Plane-
jamento, Sr Reis Velloso, ao
Chefe de Estado, ess^j- ver—
bas — Cr$ 100 milhões do
PIN e Cr$ 100 milhões do
Proterra — visam atender
parcialmente às necessida-
des previstas pelo Ministro
do Interior, que em decla-,
rações passadas havia ga-
rantido que não faltará di-
nheiro para as frentes, fri-
sando que o esquema fi-
nanceiro está definido até
31 de dezembro.

O cronograma previsto
pelo superintendente da
Sudene, Sr José Lins de Al-
buquerque, para o início da
desmobilização das frentes
de serviço revela que, a
continuar as primeiras chu-
vas que vêm caindo ao Nor-
te de Minas Gerais e ao Sul
da Bahia, esses estados de-
verão ter suas frentes de-
sativadas a partir do pró-
xlmo mês. No Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraí-
ba, os flagelados permane-
cerão empregados até fe-
vereiro, época em que co-
meça o período das chuvas
naquelas regiões.

NOTA

Em nota distribuída on-
tem, à noite, a CPRM ex-
plicou que a descida do
avião na praia do Jaú de-
veu-se às péssimas condi-
ções de tempo na região. A
equipe, impossibilitada de
continuar viagem até a área
do projeto a cargo da
CPRM, ainda tentou regres-
sar a Manaus, mas foi obri-
gada ao pouso por falta de
combustível. Um avião Al-
batroz, da FAB, localizou o
táxi-aéreo pertencente à
empresa São Jorge, sediada
em Manaus.
JATINHO RESGATADO

O táxi aéreo PT-KIU, da
empresa Jaraguá, que caiu
no mar, perto da Escola Na-
vai, quando tentava pousar
no Aeroporto Santos Du-
mont, com nove pessoas, na
noite de sexta-feira, foi
resgatado ontem em 45 mi-
nu tos por um. guindaste da
Marinha, tendo sido coloca-
do na cabeceira da pista.

Ônibiís vence buraco com
um metro de diâmetro, bate
em poste e derruba parede

Depois de passar por um buraco com um me-
tro de diâmetro, em frente ao número 1134 da Rua
Ana Néri, o ônibus da linha Méier—Praia do Den-
dê (XM 8722) perdeu a direção, bateu num poste
e derrubou parte da parede da casa número 1074,
onde funciona uma fábrica de móveis. O motorista,
José Gomes de Oliveira, 44 anos, ficou com os pés
presos nas ferragens durante 15 minutos.

Além dò motorista, 11 pessoas foram conduzi-
das ao Hospital Salgado Filho, com contusões e es-
coriações. O Sr Domingos Moreira Carneiro, dono da
casa. ao lado da fábrica de móveis, conta que esta-
va abrindo a porta de sua garagem, para estcionar
o carro, quando ouviu o barulho do ônibus derruban-
do o poste. "Pulei 

para dentro e escapei de ser es-
magado contra meu Volks".

Sertanista critica forma
usada para a atração dos r;J
índios vaismiri-atroars SS

Brasília '— O sertanista Apoena Meirelles con-
denou ontem a maneira; como eram realizados-os
contatos de atração com os índios waimiri-atroàíiíf"
do Amazonas. Explicou que desde o início os indí-
genistas da Funai forçavam a aproximação, com
freqüentes visitas às. malocas e interferindo na vi-
da. privada dos índios.

Duvidou das explicações de vários sertanistãs
sobre os motivos que levara os waimiri-atroaris a
atacar grupos de brancos de setembro a janeiro:
atribuíram os ataques à iniciação dos jovens índios
na arte guerreira. O Sr Apoena Meirelles está em
Brasília para resolver um problema administrativo
que poderá afas,tà-lo da direção do Parque Indíge-
na de Aripuanã, em Rondônia.
MASSACRES

"Em 1975, os waimiri não
atacaram'os sertanistãs, e,
mesmo no passado, eles
passaram vários anos quie-
tos em suas aldeias sem
perturbarem os sertanistãs
do Serviço de Proteção aos
índios (SPI). Na minha opi-
nião, o motivo para os wai-
'miri escolherem o final do
ano para atacar os postos
indígenas é porque, nestes
meses, o efetivo de sertanis-
tas diminui bastante, pois
é a época em que muitos
deles retornam para suas
casas ou são transferidos
para outros postos indige-
nas. Diante de um número
pequeno d e funcionários
nos postos, os waimiri se
sentem mais seguros e pia-
nejam uma verdadeira ma-
tança."

O sertanista Apoena Mei-
relles, que substituiu Gilber-
to Pinto, morto em dezsm-
bro de 1974, no posto de
atração de Abonari, contou
que aquele sertanista costu-
mava visitar as malocas dos
waimiri-atroaris, sempre
acompanhado de intérpre-
tes indígenas, do grupo dos
wai-wai, que pertencem ao
mesmo grupo indígena, Ka-
rib.

FERIDOS

Os feridos foram: Antô-
nio Henrique do Nascimen-
to Filho, casado, 26 anos;
Argemiro Ferreira, casado,
39 anos; João Joaquim da
Silva, casado, 38 anos; Ma-
noel Alves da Costa, casado,
37 anos; Raimunda dos
Santos Figueiredo, casada,
44 anos; Angela Maria Al-
ves Ribeiro, solteira, 2 2
anos; Heloísa Helena Mo-
reira Rosa, casada, 38 anos;
Conceição Pereira Lima,
solteira, 27 anos; Luzia Ma-

tias da Rocha, solteira, 21
anos; Leticia Andrade Mar-
quês, solteira, 29 anos e
João Inácio da Silva, soltei-
ro, 21 anos (cobrador).
NA AV. BRASIL

Depois de capotar, a
Kombi (RJ), placa WT-4063,
dirigida por Elias Donatino
da' Costa, bateu no muro
que divide as pistas da Av.
Brasil, na altura do Institu-
to Oswaldo Cruz. O aciden-
te foi na pista de subida. O
motorista foi medicado no
Hospital Getúlio Vargas.

MEC define
residência
médica

Brasília — A residência
médica, forma preferencial
de aperfeiçoamento e espe-
cialização profissional do
mndico, constituirá requé-
sito para a admissão nos
cursos de mestrado e douto-
rado em Medicina — esta-
belece anteprojeto elabora-
do pelo Ministro da Educa-
ção-, Ney Braga, apresentado
ontem ao plenário do Con-
selho Federal de Educação.

A residência médica será
obrigatória para o treina-
mento profissional e requer
dedicação integral do estu-
dante, que cumprirá pelo
menos 1 mil 800 horas anu-
ais de trabalho efetivo. Po-
dera ser oferecida por qual-
quer instituição hospitalar
qualificada, seja de natu-
reza universitária ou não.

A iniciativa de aproxl-
mação deve partir dos wai-
miri e não dos sertanistãs,
frisou o Sr Apoena Meirel-
les, acre scentando que
aqueles índios ainda guar-
dam muitos ressentimentos
do passado, quando foram
massacrados por expedições
de homens brancos. Dèsdè
então, se tornaram arre-
dios, e, enquanto estiverfeta
longe do contato dos civiíí-
zados, se sentirão mais :Sè"J
guros em sua reserva íhcfi-
gena. A confiança dos wai-
miri pelos brancos tem "quê
ser reconquistada, e somen<-
te eles poderão iniciar túfta
a p r o x imação verdadeira
com os sertanistãs, acrKj
centou.

Como exemplo, citou"-o
trabalho realizado pelo"in-
digehista Alípio Bandeira,
em 1926, quando conseguiu
o primeiro contato oficial
com aquela comunidade,in-
digena. Alipio, que escreveu
um livro relatando suas ex-
periências com a tribo dos
waimiri, chegou a cCm-
preender e reproduzir pala-
vras do seu idioma, dando
uma boa contribuição para
os estudiosos do tronco in-
digena karib.

Concurso de
arte tem 200
inscrições

Goiânia — Duzentos can-
didatos já se inscreveram
para o III Concurso Nacio-
nal de Artes Plásticas -de
Gpiás, que distribuirá CtSlSO
mil em prêmios. Haverá
também o prêmio-aquisíção
de Cr$ 15 mil, a ser confe-
rido ao artista domiciliado
em Goiás por mais de três
anos.

As inscrições terminam
dia 30, e o total de traba-
lhos já passou dos 600, nas
categorias de desenho, gra-
vura e pintura. Os quadros
serão expostos em dezem-
bro, e a maioria procede de
São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, Mato
Grosso, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e de Goiás, o
anfitrião.
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• Os diretores do turfe ar- .
gentino resolveram cance-
lar definitivamente a dispu-
tà"_este ano do Grande Prê-
mio Carlos Péllegrini, prova
máxima do turfe local que
deveria ter sido corrida no
intimo dia 7 na pista de
ar,éia. e na distancia dos
três quilômetros e foi adia-
da diante da epizootia de
gripe que atacou as insta-
lagões de Palermo, San Izl-
di;o,.e La Plata. Além deste
cancelamento, todas as ou-
trás, provas clássicas ante-
riormente marcadas até o
final de 1976 também dei-
xarão de ser disputadas, in-
dustve os tradicionais clás-
Bicos Dardo Rocha, Miguel
A. Martinez de Hoz e San
Izldro. Quanto à progra-
inação normal, os dirigentes
acreditam que prcvavelmen-
te na última semana deste
mês os portões dos princi-
pais hipódromos argentinos
já poderr.o ser reabertos ao
público.

''t/m grupo de profissio-
najs está pleiteando junto
á"comissão Técnica do Jó-
quel Clube Brasileiro a
Çri&cão de uma prova clás-
sica em homenageai ao Dr
Js>sè Lauro de Freitas. Por
sua^.vez, os.treinadores Wal-
$er Aliano, Carlos Ribeiro e
^osé Luiz Pedrosa pediram
às Comissões Técnica e de
Corrida a abertura da pista
dè- grama durante a próxi-
rnij, temporada de verão. Es-
ta, ultimo pedido deverá ser
jujgado ainda hoje.

i>Qualquer que seja o re-
sultado alcançado hoje pelo
potro Damião no Grande
Prêmio Lineu de Paula Ma-
diado, seus responsáveis já
decidiram, com louvável lu-
cldez, só fazê-lo reaparecer
na próxima temporada
clássica do Hipódrotoo da
Gávea quando, muito pro-
vavelmente, estará presente
aos grandes clássicos seleti-
vos dedicados à geração.

Diante do crescimento
que os leilões cariocas vêm
sofrendo nestes últimosi
anos, é pensamento do Dr
Francisco Eduardo de Paula
Machado construir no ano
que vem um Palácio dos
Leilões em substituição ao
atual Tattersal 1.0 local da
construção ainda é objeto
deestudos.

;„Está previsto para o
próximo mês de janeiro o
término das fundações do
terreno da antiga sede do
.Jóquei Clube Brasileiro na
Avenida Rio Branco. É,
então pensamento da atual
dfrÂt°ria decidir imediata-
oriente entre a sua venda ou
£ sua incorporação.

O bolo de sete pontos da
tarde de ontem não teve
acertador acumulando para
a-próxima semana a quan-
tiar-de Cr$ 391 mil 80 e 90
centavos.
?""O freio Paulo Cardoso,
recentemente operado d e
átièndicite, já teve alta do
medico é deverá começar a
trabalhar na raia dentro de
líraias.
«L.Manacor (Corpora etm
Mallorca, por M o g u 1),
crtóção do Haras Tibagi e
quer. em corrida, defendeu
as cores do Stud Bel-Rio
(lek-se Roberto. Azurem
Furtado e Vasco Gomes
Campello), foi comprado
para a reprodução por Jai-
me. Nascimento Brito. Neste
ffcra-de semana, o neto de
Ribot estará sendo subme-
tido-ao necessário te^te de
fertilidade.

Montarias para a noturna
de quarta-feira cm Campos:
19 Pireo - 1. 20h - M00 m.fros
,TM„Ct» I mil

1-1 Damasquino, O. Fagundes 56
2-2 Honey Winner, A. André 56
3-3 Caixa Alta, G. Pessanh» 54

4 Dengoso, J. M. Filho . 56
4ii6';Bonedio, O. Gomes . .. 56

, " Gracinda, J, F. Fraga . 54
.¦¦im.

3? Pirão - 20h35m - 1 30o metros
_ CrS 2 mil

1—1 Faz de Conta, F. Carlos 57
2-2 Cap. Mega, J. M. Filho 55
3-3 Rey Claro, J. R. Silva . 56

" Andero, O. Fagundes . 56
4-4 Rambler, G. Pessanha ... 57

Ã.Herminio, J. Mendes . 52

J? Pino - 21hl0m - 1 100 metros
* t CrS 2 mil

\—\ Batuta, G. Pessanha ... 53
2-2 Eletivo, F. Carlos .... 55
3-3 Eremln, G. Gomes ... 55

4 Jorrata, A. André ...... 53
4-5 Evicção, O. Fagundes . 53

" Rock Rural, J. R. Silva 55

^«"rtr.o - 21h45m - 1 200 m.tros
~„CrS 2 mil

l^l-Arapaguá, O. Ricardo . 56
2-2 Remeleixo, O. Fagundes 57
3^3 Sadalnino, J. F. Fraga 53
4—4 Princeton, J. M. Flmo . 54

- - -5-Beterraba, A. André . 52

go páreo - 22h20m - 1100 metro.

TO:.iÇ'S a mil

1-1 Iberlo, L Arau|o ...
2,-2,Taft, G. Pessanha . .

" Tarbolete, O. Fagundes
3-3 Faniomas, J. F. Frag.

'••• 4 Agitado, J. R. Silva . .
4—5 Ensuena, G. Gome» . .

" Alei, J. Mendes . . .
'éYVir» 

- 22h55m - 1 000 metros
.-£ CrS 2 mil

1—1 Umiron, O. Fagundes .
2—2 Honey Joíce, F. Cario» .

3 Bilboquet, J. R. Silva .

,3r4.Fclla, G. Gomes . .
rt 5 João Ninguém, J. Mendes
.4rró Penuazivo, O. Ricardo .

. 
'7'Selma, 

J. F. Fraga . •

7? Pireo - 23h30m - 1 100
CrS 2 mil

~-1t«4"ltaipu, J. M. Filho . . •
,-,JS»2 Tuiufleur, G. Pessanha .

3—3 Danadão, G. Gomes . . •
n p*'Sussurro, O. Fagundes .

4-5 Suma, A. André ....
a Cetalino, J. R. Silva . . .

Prudent e Uhlan
ganham clássicos
corridos em São Paulo

São Paulo — Uhlan, um
castanho de 4 anos, filho de
Royal Chief e Urganda,
venceu ontem à tarde, em
Cidade Jardim, o clássico
Proclamaçãp da República,
disputado na raia de areia,
na distancia de 1 mil 200
metros, com uma dotação
de Cr$ 85 miL No clássico
Presidente Júlio Mesquita,
destinado a éguas de 4 anos
e mais idade, em 1 mil 800
metros, a vitoriosa foi a ar-
gentina Prudent, que com
Posterité em segundo, fez a
dobradinha para o Haras
Rosa do Sul.

O cavalo TJhlàn, que é re-
cordlsta dos 1 mil 400 me-
tros, na prova dos 1 mil 200
metros ficou a apenas 1 dé-
cimo de segundo do recorde
de Dame Mascara, com
lml2s. Mas na prova de
éguas, Prudent estabeleceu
o tempo de Im50s2/60, su-
perando o recorde de Vai
d'Aosta, que erade Im50s8
e fora assinalado há dois
anos.

O CLÁSSICO
DE VELOCIDADE

A prova destinada a pro-
dutos de três anos e mais
idade teve uma boa larga-
da, com Represália largan-
do na ponta. Num bom xit-

mo, já na primeira curva,
Lapago ia na frente, vindo
atrás dele Uhlan, com dife-
rença de meio corpo. Na' re-
ta final, Lapago foi assedia-
do e perdeu a posição fácil-
mente para o favorito
Uhlan, que não teve traba-
lho para vencer. A égua Un-
ware correu muito e se ti-
vesse atropelado um pouco
mais cedo poderia ter ven-
cido. Lapago ficou em ter-
ceiro.

O PÁREO DAS ÉGUAS

Na prova de éguas, Calua-
by mostrou que está em
franca decadência. Chegou
apenas em quinto, atrás de
Jáunea (que foi vendida pa_•ra os. Estados Unidos), de
Donética (sua companheira
de haras); e de Posterité,
uma argentina, que secun-
dou Prudent, esta pilotada
por J. Dacosta.

A largada teve Jáunea na
frente, vindo depois Donéti-
ca, enquanto.Prudent e Pos-
terité iam mais atrás,
aguardando o momento- oportuno de atropelar. Na
reta final, Posterité correu
por fora, enquanto Prudent
avançou por dentro. Ambas
dominaram as demais con-
correntes com categoria.

Resultados
1 100 m.tro. - CrS 23

7

1» Pár.o
mil

1? Peliglo, S, R. Souza
29 Juan Pablo, E. LeMener Filho

3? Renitente. J. R. Alguin

Tempo. 1'07"6/10 -Vencedor: 0,24
Dupla: (56) 0,69 - Placesi (6) 0,15

• (5) 0,27.

2a Pir.o — 1 500 metro. — OS 32
mil.

19 Xisum, J. G. Costa-

29 Cupidus, A. Barroso
39 Zaisan, S. Azocar

Tempo: 1'32;'4/10 - Vencedor: 0,23
Dupla: (24) 0,17 - Placês: (4) 0,11

e (2) 0,11.

3» Pireo - 1 500 metro» - CrS 32
mil , .v -

19 Don Paolo, 8. Sampaio

29..Talentum, A. Barroso j

39 Zarío, C. Alvarenga" s

Tempo: 1'31'7/10 - Vencedor; 0.31
Dupla: (37) 0,42 - Placês: (3) 0,16

e (7) 0,15.

4? Pir.o - «800 rn.tr.» - CrS.60
mil - Clássico Pr.sld.nto Júlio Mas-
qult.

19 Prudente, J. Oacost. .... 40
29 Posterité, A. Barroso .... 59
39 Donética, A. Bollno .... 59
49 Jáunea-, I. Rocha 59
59 Caluaby, E. Le Mener Filho 60
69 Palmeira, E. Amorim .... 60
79 Fanfurrina, L. Yanez 60

59 Pireo - 1 100 metro» — CrS 32
mil

19 Anassls, A. Barroso
29 Acero, J. Fagundes
39 Albaly, J. Dacosta .¦'.

Tempo: 1'07"5/10 - Vencedor: 0,85
Dupla: (4B) 1,44 - Placês: (12) 0.40

e' (4) 0,23.

6? Pirão - 1.100 metro. - CrS 32 mil

19 White Green, l. A. Pereira
29 Great Example, A. Soares
39 Palhardo, N. F. Costa

Tempo: 1'07"3/10 - Vencedor: 0,19
Dupla: (58) 0,32 - Placês: (12) 0,18

(5) 0,43.

7? Pirão - 1.200 metro» - A. I. Va»
riante - Cr$ 15 mil - Clinico
PROCLAMAÇAO DA REPUBLICA

1° Uhlan, J. G. Silva .... 59
29 Unware, J. Dacosta .... 57
39 Lapago, J. AV Amorim . 55
49 Taguarl, A. Barroso . ... 59
59 Unino, J. Garcia 59.
69 Remus, L. Yanez 59
79 Flammaryon, L Cavalheiro 59
89 Fils Unique, U. Bueno ... 59
99 Represália, J. Fagundes . 57

109 Glink, J. R. Olguln ... 59

Tempo: 1'12" — Não correu: El Ba-
cancito — Vencedor: 0,14 — Dupla:
(35) 1,04 - Placês: (3) 0,13 (5) 0,38

Prop. Gerusa de Almeida Andreoli
Treinador: M. Almeida — Filiação:

Royal Chief em Urganda — Criador:
Jorge da Cunha Bueno — Movimento:
CrS 827 mil 61.

89 Pirão - 1.600 m.tro. - Cr$ 27 mil

19 Orlgena, A. Barroso
29 Divata, J. M, Amorim
39 Odlssea, S. P. Barro.

Tempo: 1'39"3/10 - Vencedor: 0,30
Dupla: (67) 2,62 - Placêi: (10) 0,21

(7) 1,13.

9? Pir.o - 1.300 m.tro» - CrS 32 mil

19 'Baby GirI, L. Cavalheiro
29 Gamut, i. Garcia
39 Tulipa Negra, J. Dacosta

Tempo: 1'20"2/10 - Vencedor: 0,38
Dupla: (17) 1,35 - Placês: (1) 0,25

(9) 0,32.

1.300 metro. - CrS 32

Indicações
1.° páreo Hokkaido — Zamorim — Ril

2.° páreo .Woodstock — Tucunaré — Títere

3.° páreo Xis Rose — Tanis — Hybla

4.° páreo Harmônico — Bahadur — Paulão

5.° páreo Daião — Helix — Bem Amado

6.° páreo Serinhaem — Crepon — Jambau

7.° páreo Muratore — Inidad — Oleol

8.° páreo Pagará — Contra Ataque — Bon Aml

9.° páreo Miss Chanel — Extra Extra — Higuera

São Paulo/Wilson Santos
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Daily Double vence
em ótimo tempo o
Handicap na milha

Â argentina filha de Dancing Moss levanta o clássico de éguas

Em parte favorecida pela
pouco precisa direção im-
prlmida ao grande favorito
Cash pelo freio gaúcho Jor-
ge Escobar, a égua Datty
Double, animal de - m a 1 s
classe entre todos os con-
correntes, venceu com cate-
goria o Handicap Extraordi-
nário na milha disputado
ontem no Hipódromo da
Gávea em pista de areia pe-
sada. A filha de Hibernian
Blues em Burlesque, criação
do Haras Valente e proprie-

dade do Monsieur Boger
Guedon, foi corrida na ex- _
pectativa enquanto Cash
fazia train violentíssimo,

I sem que seu piloto conse-; guisse dar-lhe uma pequena
alça. Na reta de chegada,
apesar de exigido a fundo,
o filho de Sabinus começou
a parar enquanto avança-
vara Daily Double e Porto
Rico, melhor para égua que
chegou ao espelho no tempo
de lm39s3/5.

109 Pire»
mil

19 Ameia, J. K. Mendes
29 Sea Crow, J. P. Martins
39 Academy, J. Garcia

Tempo: 1'20"3/10 - Vencedori 0,42
- Dupla (28) 0,99 - Placês: (2) 0,27

(12) 0,33.

Movimento de apostas; 6 milhões 877
mil 613 — Movimento dos portões:
Cr$ 4 mil 895.

O jornal dos esportes

aue 
vem dentro

o Jornal do Brasil.
Toda segunda-feira, o Jornal do Brasil ganha
o único suplemento dedicado
exclusivamente a esportes de toda a
imprensa carioca. E ler e ficar por dentro.

53
57
54
53
56
53
57

metros

56
54
52
56
53
54
52

metros

54
55
54
55
56
54
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Resultados
1? Pir.o - 1 300 metros - Pista: AP - Prêmio: CrS 17 mil.
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51

7,70
1,90
2,00

17,60
4,10

16,00

12
13
14
23
24
33
34
44

11,40
1,60
4,80

13,40
26,60
4,10
4,90

20,20

T* - á

mmm\ Ml]

19 Allegranza, J. Queiroz 58
29 Diandria, W. Gonçalves 58

¦39 Set-Ball, G. F. Almeida 58
49 Picanha, J. Mendes 54
59 Quaiiiy II, J. Escobar 55
69 Permlia, G. Tozzi 

Não correram: JACEIRA • DÚBIA.

Diferença: pescoço ¦ 1/2 corpo — Tempoi 1'23" - Vencedori (7) Cr$ 7,70
- Duplai (14) Cr» 4,80 - Placês: (7) CrS 3,60 e (1) CrS 1,60 - Movimento do
páreo: Cr» 181 mil 910. ALIEGRANZA - F. C. 5 anos - PR - Britanniou. •
Dvorak - Criador: Hara» Val.nto — Proprietíriot Hara» Vargem Grande -
Treinador: L. Ferreira,

29 Pirão - 1 400 metro» - Plstat AP - Premiei Cri 17 mil.

19
29
39
49
59
69
79

Paixa, J. Pinto 
Beiière, J. Pedro ..,.,
América, F. Esleves ....
Astrapi, G. Tozzi 
Macoré, J. Machado ..
Setembrina, A. Souza
Aruà, J. Mondei ....

»;¦¦

í'Af ;;i''-'-' ''*fW%»s^Sw^^.jrJ'¦?':**¦

58 3,30 12 4,30
58 6,30 13 2,20
57 5,20 14 3,20
55 13,60 22 58,60
57 1,80 23 9,40
51 6,90 24 9,40
52 12,80 33 24,10

34 5,20
44 20/10

u-  .. ¦ .-í .... :êÈÊsÈãÈÊÊMÈÊÉÈÊÊÊÊmêtímíÊÈÈmm
No Proclamação áa República, Uhlan deixa para trás a égua Unware

Hoje, o Grande Criterium
PRIMEIRO PAREÔ ÀS 14H - 1 600 METROS - RECORDE - ORAMA - INDAIAL - IUCCARNO - V33"4/5

Diferença: vários corpos e cabeça — Tempo: 1'28"3 — Vencedor: (4) Cr$ 3,30
- Dupla: (23) CrS 6,40 - Placês: (4) Cr$ 1,80 • (2) CrS 3,40 - Movimento do
páreo: Cr» 233 mil 870. PAIXA - F. C. 5 anos - SP - Zuído e Big Evènt -
Criador: A. J. Pexoto do Castro Jr. — Proprietário: Jelda Maruska R. Parv.
Palhares — Treinador — L. Coelho.

3? Pire* - I 300 metro. - Plata AP - fríml» CrS 15 mil

51 3,50 11 24,00
53 3,00 12 6,20
54 3,00 13 4,20
54 7,20 14 4,40
50 3,30 22 27,00
52 27,90 23 6,90
55 19,30 24 5,70
47 9,10 33 15,10
58 3,10 34 3,40

44 8,20

1-1 Armênio, G. Alves ... 56 29 (11) Juquito e Hepydravus 1 500 GM 1 '32"4 A. V. Neves
2-2 Hokkaido, A. Morales 56 Estreante Estreante A. Nilid

3 Zamorim J. Malta 56 Estreante Estreante E. P. Coutinho
3-4 Ril, F. Pereira 56 59 (12) Valley e Ok 1400 AM T30"l R. Carrapito

" Quick, H. Meireles 56 69 (12) Terence e Xastec 1 400 AM 1'29'3 R. Car.-apilo
4-5 Thasos, F. Esteves 56 39 (12) Valley e Ok 1 400 AM 1 30"1 b. Freitas

" Tibetano, A. Gonzalez ... 56 49 (11) Juquito e Armênio I 1 500 GM 1'32"4 E.Freitas

SEGUNDO PAREÔ - AS 14H30M - 1 40o METROS - RECORDE - AREIA - URGE - l'24"4/5

1-1 Rei Mago, G. F. Almeida
2 Frouxel, J. Escobar ...

2-3 Woodstock, F. Esteves .
4 Cigallium, D. Neto ....

3-5 Tinian, G. A. Feijó .,..
6 Curupaify, A. Morales ..

4-7 Tucunaré, L. Gonzclet ..
• " Tltere, J. Pinto 

55 79 ( 9) Heix o Harmonium
55 79 ( 8) Les Halos e lambic
55 19 ( 7) Jurista e Avançado
55 19 (10) Embalador e> Xastec
56 19 (10) Raro o Dossier
56 49 ( 5) Van Eyck e lambrí
55 29 ( 8) lambic e Titere
55 39 ( 8) lambic e Tucunaré

2000
1 300
1 300
1 300
1 000
1 400
1 500
1 500

AP
AP
NP
NP
AP
GL
AM
AM

2' 11 "1
1'23"2
1'22"
1'22"
1'03"4
1'33"3
1'34"2
1'34"2

F. P. lavor
J. Coutinho
A. P. Silva
A. Orciuoli
A. Araújo
A. Mora!cs
E. Freitas
E, Freitas

TERCEIRO PAREÔ - AS 15H 1 600 METROS - RECORDE' - GRAMA - INDAIAL

INICIO DO CONCURSO

- IUCCARNO - l'33"4/5

1? Assombroso, J. Mendes 
29 Estuante, G. F. Almeida
39 Delioado, J, Escobar
4? Escondido, F. Lemos •«.••'
59 Xerife, Jz. Garcia
6? Simpulo, A. Souza •¦¦••*¦
79 Sweet Bar, J. Pinto 
89 Agapanto, G. Oliveira
99 Hit Ali, E. Ferreira

Dif. pescoço • 2 corpos. Tempo: 1'21", Vene. (1) 3,50, Dupla (13) 4,20 —
Placês (I) 1,90 * (5) 1,70, Mov. do pireo Cr$ 401 070,00. ASSOMBROSO -
M.A. 6 ano. — RS — Cuore e Hanss — Criador Haras Crapéu d* Sol —
Propr. Haras Santa Maria de Araras - Treinador —, A. Nahid.

49 Pireo - 1600 mel». - Pista AP - Príml» CrS 15 mil

19 Uranito, J. Esteves 
29 Besakhi, A. Morales
39 Rinch, H. Cunha ,
49 Glacio J. Queiroz
59 Anatilio, E. Ferreira
69 Umbaé, D. V. Lima 
79 Prince Nat, J. Pinto
89 Galaico, A. Souza
99 Unes», L Caldeira

44 97,60

Dif. pescoço • 3 corpo. — Tcmpoi 1'42"4, Venc, (2) 19,70. Dupla (12)
2,50. Placês (2) 11,10 • (3) 3,10. Mov. do páreo CrS 351.420,00. URANITO
— M.C. 7 «nos — RS — Jambolaio • Ubí — Criador Hara» Clnirriomo. Propr.
João Chaves Barcelos — Treinador — L Acuna.

I? Pireo - 1 400 m.tro. - Plstat AT - Prímlot CrS 35 mil
(HANDICAP EXTRAORDINÁRIO)

56 19,70 11 9,90
56 5,10 12 2,50
56 15,60 13 3,90
50 11,70 14 2,40
54 1,50 22 B5,80
57 6,30 23 13,10
54 4,00 24 6,50
49 17,40 33 TI ,60
54 17,40 34 15,20

1-1 Tanls, J. Pinto 55" Tulip, L. Gonzalez 55
2—2 Hybia, É, Ferreira 55

3 Rafa, C. Abreu 56
3-4 Xis Rose, F. Esteves 55

5 Choncha, C. Valge. 56
4-6 Charlie'a Moon, H. Cunhe 51
• 7 Cavod, G. Alves 55" Stafa, J. Malta 55

39 (15) Banibas e Top Speed
19 ( 7) Terracota o Clima
59 (10) Appas e Rafa
89 ( 9) Induzida e Cadur
19(7) Tuip e Clima
59 (15) Banibas • Top Speed

Estreante
89 (15) Banibas e Top Speed

109 (15) Banibas a Top Speed

1 300
1 400
1 500
1 400
1 600
1 300

1 300
1 300

AM
AM
GL
GL
AP
AM

1'23"1
1'30"1
1'31"
1'24"2
1'42"3
1'23"1

Estreante
AM 1'23"1
AM 1'23"1

E. Freitas
E. Freitas
A. Nahid
W. Pioto
W. AliBno
A. Vieira
A. V. Neves
S. Morales
S. Morales

19 Daily Double, F. Pereira .,
29 Porto Rico, J. Pinto
39 Cash, J. Escobar 
49 Snow Boot, G. F. Almeida
59 Pilcomayo, J. Machado ...
69 Odásl, J. Queiroz

56 9,10 11 3,30
57 4,30 12 2,80
53 1,70 13 2.20
54 3,80 14 8,00
53 12,80 23 7,10
55 18,50 24 31.80

33 37,50
34 15,70

>"3 - Vencedor: (4) 3,10

QUARTO PAREÔ - ÀS 1SH30M - 1 400 METROS - RECORDE - GRAMA - TZARINA - 1'22"2/S

1-1 Bahadur, F. Esteves ...
Talook, F. Pereira 
Feno, W. Pereira 

2—4 Paulão, L. Maia 
Tungstênio, J. Machado ..
Darby Dan, M. Alvos ..

3-7 Harmônico, C. Abreu ....
Terceto, Juarez Garcia ¦<
Raiado, G, F. Almeida ...

4-10 Dardillon, J. Pinto 
11 Dan August, J. Queiroz ..
" Tirlac, J. Malta 

56
56
56
56
56
56
56
56
52
56
56
56

39 ( 7) Khazar « Tiriac
8? I 8) Tucunaré e Valley
39 (17) Cantão e Raro
59 (TI) Juquito a Armênio
79 ( 8) Tucunaré e Valley
59 ( 9) Esbulho e Ok
99 (12) Valley e Ok

Estrea-nte
69 ( 9) Titere e Jelly
49 (12) Citerra o Hipo
79 ( 8) Harmonium e Brasa'Streak

I

1 500
1 300
1 000
1 500
1 300
1 100
1 300
1 400

1 300
1 300
1 600

AP
AP
AL
GM
AP
NP
NP
AM

1'37"2
1'21"1
1'03"2
1'32"4
1*21 "1 |
1*09"!
1'23'Í2
1'30"1

Estreante
AP 1*21**1 -
AP 1*21 "2 I
GL 1 '37"

E. P. Coutinho
J. C. Lima
R. Morgado
P. Dunnti
H. Toblas
J. D. Moroira
W. Pioto
F. P. Lwor
R. Costa
O. Cardoso
C. Pereira
C. Pereira

QUINTO PAREÔ - AS 16H - 2 000 METROS - RECORDE - GRAMA — IUCCARNO - 2'02"2/S

GRANDE PRIMIO IINNEO DE PAULA MACHADO - GRANDE CRITERIUM

DUPLA-EXATA

Não correram: ODYR, BILLY THE KID • TOBELLO.

Diferenças: 1/2 corpo e 1 corpo — Tempo: 1'39"3
- Dupla: (23) 7,10 - Placês: (4) 2,50 • (3) 2,10 - Movimento do pireo: CrS
345 100,00. DAILLY DOUBLE - F. A. 4 anos - PR - Hibernian Blues e Bur.
lesque — Criadon Haras Valent» — Proprietário» Roger Guedon — Treinadori
G. Feijó.

69 Pirão - 1,100 m.tro» - Pista: AP - Prêmio: CrS 35 mil

19. Hnlopa, G. F. Almeida ,..,
29 Alikar, J. Garcia 
39 Hereditaa, E. Ferreira
4? Artilharia-, J. Mendes .*
59 Pantéba, A. Souza
69 Xirbosa, J. Esteves
79 Ulita, H. Cunha
89 Daya, J. Escobar
99 Oh Melpomone, G. A. Feijó 

109 Bela Ruiva, A. Morales
119 Katiusha, F. Esteves
129 Jibara, J. Queiroz
139 Ana Gata, F. Pereira
149 Tròuvaille, J. Pinto 
159 Delphine, J. Machado
16? Kamakure, J. Malta

56 6,00 11 13,40
52 14,30 12 10,60
56 3,90 13 6,40
62 39,50 14 4,30
52 4,60 22 23,10
56 4,60 23 8,80
54 8,30 24 4,60
56 31,20 33 120,20
56 11,50 34 3,80
56 62,30 44 3,90
56 3,50
56 6,00
56 6,40
56 26,90
56 56,50
56 54,90

1—1 Harmonium, A. Morales .
Três de Ouro, J. Machado
Dutlln, A. Oliveira 

2—4 Toreador, l. Gonzalez ..
" Tiburon, F. Esteves ....
5 Rumo, J. Esteves 

3-6 Helix, G. F. Almeida ....
Brasas' Streak, J. Pinto ..
Adorador, M. Andrade

" Aiaro, F. Pereira .
4—9 Daião, E. Ferreira

10 Cuchi, G. Alves
11 Bordado, C. Valgas" Bem Amado, J. M. Silva

12 56

13 56
4 56
56
56

11 56
56

Silva 10 56

29 ( 9)
59 (10)

39 ( 9)
59 ( 9)
49 ( 9)
19 ( 9)
99 ( 9)

29 (10)
69 (10)
69 ( 9)'109 

(10)

Helix e Toreador
Ben Amado e Handicap
Estreante
Helix e Harmonium
Helix e Harmonium
Helix e Harmonium
Harmonium e Toreador
Helix e Harmonium
Estreante
Estreante
Tonka e Bordado
Cash e Orlo
Helix • Harmonium
Tonka e Daião

2 000
500

OOO
2 000
2 000
2 OOO
2 000

1 600
30
000

1 600

AP 2'11"1
GL 1*31 "4

Estreante
AP 2'11"!
AP
AP
AP
AP

2'11"1
2'11"1
2'11"1
2*11"!

Estreante
Estreante
GP 1*41 "2

NP 1'19"4
AP 2'11"1
GP 1*41 "2

A. Nahid
H. Tobiaa
A. Alterman
E. Freitas
E. Freitas
M. Sales
J. A. Limeira
A. Paim F9
A. Morales
A. Morales
W. P. Lavor
S. Morales
F. P. Lavor
F. P. Lavor

SEXTO PAREÔ - AS 16H30M - 1 500 METROS - RECORDE - GRAMA - STICK POKER - 1*29"

Dupla Exata (8-4) CrS 44,20 — Oiferenças: 2 corpos e 1/2 corpo - Tempo:
1'09"2 - Vencedor: (8) 6,00 - Dupla: (23) 8,80 - Placês: (8) 3,30 e (4) 9,30
- Movimento do páreo: Cr$ 486 710,00. HALEPA - F. C. 3 anos - SP - XI-
lografo e Erenice — Criadon Haras Brasil — Proprietário — Stud J. G. — Trei-
nador: J. A. Limeira.

79 Páreo — 1 SOO metros - Pista: AP - Prêmio:

19 Passe, J. Escobar
29 Red Shank, J. F. Fraga 
39 Kris, W. Gonçalves 
49 Padu, G, F. Almeida 
59 El Amigo, J. P. Pinto
69 Cordel, F. Esteves 
79 Balidar, J. Machado
89 Tribord, D. Guignonl 
99 Calamiur, D. V. Lim.

109 Cowl, Jz. Goreis ..i.i
119 Judoca, M. Carvalho 
129 Honey Bunch, J. Mendes 
139 Kaliostro, E. Alves 

CrS 17 mil

57 6,00 11 6,10
58 4,60 12 3,50
5*6 12,40 13 5,70
56 3,80 14 4,10
56 2,90 22 9,50
55 13,90 23 8,50
52 14,30 24 5,00
57 7,10 33 67,90
55 22,70 34 9,00
53 3,80 44 11,40
50 3,80
49 14,40
55

1—1 Serinhaem, L. Gonzalez . 54
Jembaú, M. Andrade ... 10 54
Disputado, E. Alves  12 54
Dominica, J. Mendes ... 16 52

2—5 Chapultepec, F. Esteves ..15 54
Dandão, G. Oliveira  57
Rabanete, J. Garcia .... 54
Az Negro, D. Neto 17 54

3-9 Endro, W. Gonçalves ..14 54" Ginásio, D. F. Graç. ... 13 56
10 Actus, A. Morales  54
11 Benemérito, J. Queiroz .. 54

4-12 Campogrossl, Juarez Garcia 54
13 Douro, D. V. Lima  11 54
14 Crepon, G. F. Almeida .. 54
15 Amor, J. Malta  54

". Ilú, E. B. Queiroz  54

29 (15)
59 (15)
79 ( 7)
69 ( 7)
69 ( 9)

169 (16)
119 (15)
79 15)

139 (15)
69 (11)
89 ( 9)
49 (14)
99 (15)
49 ( 9)
99 (11)
99 ( 9)

Hayon e Ekigarbo
Hayon e Serinhaem
Sky Rocket e Endro
Snowtekla e Dancebar
Composition e Xérem
Estreante
Curtidor e Esse
Nacarado e Curtidor
Hayon e Serinhaem
Hayon e Serinhaem
Voeio e> Alpestre^
Composition e Xérem
Clcirval e Olivos
Hayon e Serinhaem
Composition e Xerém
Quieto e Endro
Quinado e Promotor

1 400
1 400
1 600
1 400
1 300

1 200
1 300
1 400
1 400
1 300
1 3C0
1 300
1 400
1 3C0
1 500
1 400

AP 1'30"4 E. Freitas
AP 1 '30**4 C. I. P. Nunes
AL 1'42"4 Z. D. Guedes
AP 1'30"4 E. C. Pereir.
AP 1'23"1 I S. Moraies
Estreante N. P. Gomes
AP 1'17"2 F Costas
NP 1*22"! A, Orciuoll
AP 1'30"4 R. Morgado
AP 1'30**4 R. Morgado
AP 1'23"3 A. Morales
AP 1'23"1 C. Rosa
NP 1'22"3 W. Pedersen
AP 1'30"4 S. d'Amore
AP 1'23"1 O. M. Fernandes
AP 1'30"1 | P. Duranti
GL 1'25"2 I P. Morgado

SITIMO PAREÔ - AS 17H - 1 600 METROS - RECORDE - ORAMA - INDAIAL - IUCCARNO - l'33"4/5

1-1 Uncial, J. Malta ....
Inidad, J. Machado ..
Lord Peter, J. F. Fraga

2—4 Oró, G. F. Almeida ...
Martinico, A. Souza ...
Oleol, M. Andrade ....

3—7 Scaliger, G. Oliveira ..
Blastomere, F. Pereira
Satyrlcon, G. A. Feli6

4-10 Tony Boy, F. Lemos .
" Piu Bello, J. Mendes .

11 Muralore, G. Alves ..
12 Rofelá, L. Maie 

53
57

10 57
6 53

53
53
57
58

12 58
13 49
5 53 |
8 57 i

11 56 ,

49 ( 7) Naraz . Oleol
59 (13) Estuante . Pleas.
69 ( 7) Naraz e Oleol

119 (11) índio Vago e Barichini
69 ( 9) Plutonium e Bicho
29 ( 7) Naraz e Besakhi

I 109 (12) Assombroso e Delicado
; 69 (12) Assombroso e Delicado

89 (12) Assombroso e Delicado
I 2° ( 9) Papa Dock e G. de Ouro

69 { 6) Gambrinus e Oleol
79 (12) Assombroso e Delicado
5? ( 9) Plutonium e Bicho

500
300
500
600
300
500
300
300
3CO
500
600
300
300

AP
NM
AP
AP
AL
AP
NP
NP
NP
GL
AP
NP
NL

1'35"4
1'22"2
1'35"4
1 *44"3
1*21**1
1'35"4
1*21"
1*21"
1*21"
1'31*'4
1'44"2
1*21"
1*21**1

E. P. Coutinho
D. Cassas
A. Morales
J. A. Limeira
S. d'Amore
C. I. P. Nunes
N. P. Gomes
G. Feijó
C. Ribeiro
A. Orciuolí
A. Orciuoli
W. Aliano
A. V. Neves

Não correram: CÍGA-RÉGA « CAIINKA.

Diferenças: pescoço . 1/2 corpo - Tempo: 1'35"4 - Vencedor: (9) 6,00
- Dupla: (23) 8,50 - Placês: (9) 3,80 « (7) 3,50 - Movimento' do páreo:
Cr$ 485 100,00. PASSE - M, C. 5 anos - SP - Nalanda e Galapa - Criador:
A. J. Peixoto de Castro Jr. — Proprietário: Leonardo Porto Gadelha — Trei-
nador: O. Cardoso.

89 Pireo - 1 000 metro. - Pista: AP - Prêmio: CrS 30 mil

(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)

19 Dadelra, G. F. Almeida 
59 Anc.sta, J. Pintio 
39 Tropic Song J. Esteves 
49 Demarcallon, F. Esteves 
59 Zornara, F. Pereira 
69 Brasas'bliss, J. Queiroz 
79 és Preciosa, W. Gonçalv.t
89 Hila, F. Lemos 
99 Eclnewonder, J. Malta 

109 Dame de Nuit, J. Mendes 
119 Gallaxy Queen J. F. Fraga 

56 3,30 11 12,50
56 1,80 12 4,20
56 0,00 13 3,00
56 4,80 14 3,20
56 11,80 22 32,20
56 23,80 23 9,30
56 36,80 24 5,30
56 34,40 33 37,60
56 22,40 34 6,80
52 59,60 44 28,10
56 21,50

Diferenças: pescoço e virios corpos — Tempot 1'02"4 — Vencedor: (9)3,30 - Dupla: (14) 3,20 - Placês: (9) 1,70 e (1) 1,30 - Movimento do pár«o:
374 360,00. DADEIRA - F. C. 3 anos - MG - Jaguarl e May Win - Criador:
Haras Pinheiros Altos — Proprietário: Stud Eumar (MG) — Treinador: S. Morales.

99 Pireo - 1 000 metros - Pist. AP — Prêmio: CrS 21 mil

OITAVO PAREÔ - AS 17H30M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'18"3/5

1—1 Belenense, C. Valgas
2 Bloco, A. Garcia

2-3 Contra Ataque, F. Esteves 52
4 Padela, G. Alves 52

3-5 Rossini, U. Meireles ... 58
6 Pagará, G. F. Almeida ... 54

4-7 Bom Ami, E. Ferreira ... 53
8 Ramon, L. Gonzalez 52

19 ( 7) Fulca-nellu e Mabird
69 ( 9) Ninsky e El Trebol
29 ( 8) Ninsky e Bambo
49 ( 7) Cambará e Quidama•9o ( 9) Mister Sun e Escovedo
59 (10) Cash e Orlo
39 ( 5) Ninsky e Redskin
19 ( 6) Jambaú e Planalto (CP)

300
600
300
000
300
300
600
000

NL
AP
NP
AM
AP
NP
AP
NP

1'19"4
1'40"2
1'20"2
V01"2
1*20"
1'19"4
1'42"2
1*05'"

19 Express Flet, 3. f. Fraga ...
29 Alte, G. F. Almeida 
39 Ximarre, E. Ferreira 
49 Simbel, F. Esteves 
59 Lady Henrietfe, W. Gonçalves
69 Siete Lunas, J. Escobar
79 Delia, J. Malta 
89 Costa Sul, J. Pinto 
99 Disposta, D. Neto 

109 Tethys, F. Carlos ,
R. Carrapito
C. Rosa
J. L. Pedrosa
S. Morales
?. Duranti
G. Ulloa
A. Paim F9
E, Freitas

12 70
3,30
2,60
3,20

58,10
6,50

12,10
20,20
9,20

30,90

Diferença: 3 corpos e mínima — Tempo: 1'02"2 — Vencedor (3 4,30 — Dw
pia (24) 12,50 - Placês (3) 2,40 e (8) 6,80 - Movimento do páreo: CrS 386
mil 950 - EXPRESS FLEET - F. C. 4 Mios - SP - Fleet Son e larapfu -
Criador: Stud Violon — Proprietário: O Criador — Treinador: R, Carrapito.

109 Parto - 1 200 metros - Pist. NP - Prêmio: CrS 21 mil

56 4,30 11
56 11,90 12
56 6,90 13
55 1,70 14
56 18,30 22
56 6,30 23
55 6,90 24
56 4,30 33
56 18,60 34
57 4,80 44

NONO PAREÔ - AS 18H - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - SWIET SPY

DUPLA-EXATA

1*00"

8 561-1 Miss Chanel, J. Garcia .
Anthylis, D. Neto 
Dyna Light, U. Meireles .

2—4 Higuera, A. Morales ....
D. Canaud, G. F. Almeida
Juruega, L. Maia .......

3-7 Exlra-Extra, F. Pereira ...
" Bicawonder, F. Esteves .
8 Dona Bety, J. Pinto  11 56

4-9 Kadesh, W. Gonçalves .. 12 56
10 Jabina, H. Cunha  6
11 Tenora, A. Souza

56 i
10 56 I

29 (10) Daluar e Xirbosa
79 (11) Tizzana e Ancasta

109 (10) Uruati e Suma
2? ( 9) Sinecura e Extra-Extra
99 ( 91 Sinecur. e Higuera
99 (10) Folheta . Higuera
59 ( 8) Baroness e Tamasha

Estreante
69 { 9) Sinecura e Higuera

Estreante
59 (11) Pite-iá e Fan Araby

Estreante

000
000
coo
200
200
000
400

200

MO

NU
AM
NP
AP
AP
NM
AM

1*02**2
1*04"! |
1 '02**3
ri7'*3
1*17**3
1*03"2
1*31"

Estreante
AP 1'17"3
Estreante
AM 1*14"
Estreante

W. Preto
G. L. Ferreira
M. Caneio
S. Morales
J. E. Souza
J. D. Moreira
J. L. Pedrosa
J. L. Pedrcsa
Z. D. Guedes
R. Morgado

A. Barbes*

19 Olvldos, J. Machado ...,
29 Banhador, G. F. Almeida
39 Ekigarbo, Jz. Garcia 
49 Indopitel, A. Morales ...
59 Dependente, J. F, Frag»
69 Candy Boy, A. Ferreira .,
79 Indicateur, J. Pinto 
89 Unasked, E. Ferreira ...
99 Helar, R. Marques 

109 Conrad, D. Noto 
119 Pad-Gar, E. B. Queiroz .

56
56
52
56
56
56
56
56
56
56
57

3,10
8,90
8,20
7,00
3,60
3,10
3,60
7,00

61,70
27,50
75,20

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

35,00
5,40
5,10
3,80

16,10
6,20
5,40

16,90
3,50

11,10

S. d'Amore

N/CM: VASFEL e UKÊ

Dupla Exata (1-6) CrS 39,50 - Diferença: 3 corpos e cabeça - Tempo.
1*16**2 - Vencedor (1) 3,10 - Dupla (12) 5,40 - Placé» (1) 2.20 e (6) 4,20 -.
e Lady Nice - Proprietário: Harjj Cinamomo - Proprietário: Etud Ros-Rob —
Movimento do páreo: CrS 351 mil 600 - OLVIDOS - M. T. 4 anos - RS - Artatol
Treinador: I. Cardoso.

APOSTAS: CrS 4 milhões 294 mil II - PORTÕES: Cr$ a milhõe» 502.
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TELEFONE
INTERNOS
DIRETO DA
FÁBRICA

m
T*M.

v/^iSrB*j*
itRA&O'"i|MiOTSOLICITE UMA?

-DISPENSA CABOS1
/-FABRICAMOS, INSTALAMOS E DAMOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE254-2485 ou 248-9476
ELETRÔNICA ROLIÁL L TDA

comunicação interna
R.HENRIQUE CHAVES. 16 A.S. CRISTÓVÃO

FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
CGC. 60.500.998/0001-15

, . END. TELEGRÁFICO FEPASA

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE ÂMBITO

INTERNACIONAL N.° IBRD/07-A/76
Acha-se aberta na Diretoria Administratívo-Financeira da FEPASA —

FERROVIA PAULISTA S.A., a Concorrência n.° IBRD/07-A/76, de âmbito
internacional, para aquisição de 20.000 toneladas da trilho TR.50.

O recebimento dos envelopes- contendo a documentação o propostana forma estabelecida pelo Edital de inteiro teor est-i' designado paraas 15:30 horas do dia 27 de dezembro de 1976, à Praça Júlio Prestes,
n.o 148 - l.o aridar, sala 115; ,'¦¦.,:

Para aquisição do Edital na íntegra, os interessados deverão pagar
O preço de CrS. 1.000,00 (um mil cruzeiros) no Caixa Central da FEPASA,
à Rua Libero Badaró, n.° 39 — 6.° andar e retirar o Edital contra ¦
apresentação do recibo no endereço acima.

ú
São Paulo, 10.de novembro de -1976.

(a) F. P. di Castro Lima
Diretor Administrativo Financeiro

Governo do Estado de Sáo Paulo
Desenvolvimento para Todos.

BANCO DO BRASIL S. A.
AGÊNCIA CENTRO DO RTO DE JANEIRO (RJ)

C.G.C. N.° 00,000.000/0047
i. ...

AVISO AOS ACIONISTAS
, Ações Preferenciais ao Portador

Bonificação — AGE de 08.11.76

¦ Consoante Aviso publicado em 09-11-76,
iniciaremos no próximo dia 12-11-76, em nos-
sa Seção de Ações cjp Banco (SEDAB) — Rua Si-
¦queira Campos, 143 - loja' 19 - Bairro Pei-

• xoto, no'horário de 09,00 às 16,00 .horas, o
atendimento aos direitos de bonificação con-
cedidos pela AGE.de 08-11-76, na proporção
de 50% das ações possuídas.
2. Ô atendimento.será.. providenciado me-
diante apresentação do cupao n.° 9 — já co-
lado em folha apropriada — e de formulário
devidamente preenchido à máquina ou letra
de forma. Para isso deverão os interessados
solicitar, previamente, no endereço acima ou
na Rua 1.° de Março, 66 — térreo (Setor de
Informações) o boletim e a folha de colagem
de cupões. '¦' .'.'.'...'.".'.'. ')'.". '¦'.'.'.-'.'-.^ '.' ."'

Rio de Janeiro (RJ), 11 dè novembro de 1976

J. A. dé Mendonça Filho
" >'¦• .•'•¦Gerente •••

JÊmi&k.

Centrais Elétricas do Suí do Brasi! S. A.- ELETROSUL
Subsidiária da ÉLETROBRÁS

SISTEMASALTO SANTIAGO
Aviso de Pré-Qualificação para ...

Fabricantes de Pára-Raios,
Transformadores de Corrente,

Divisores Capacitivo de Potencial,
Transformadores de Potencial,

Capacitores dè Acoplamento,
Chaves Seccionadoras e
Disjuntores de 230 kV

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — ELETROSUL realizará
licitações internacionais, limitadas aos fabricantes selecionados atra- ,
vés da Pré-Qualificação a que se refere o presente aviso,'para.
fornecimento dos seguintes equipamentos para o Sistema de Trans-
missão Salto Santiago em 230 kV, 60 Hz. ¦"',¦•-.

Trinta e três (33) Para-raios.
Quarenta e dois (42) Transformadores de Cor-
rente. -• •

Dezoito (18) Divisores Capacitivos de Poten-
ciai.' 

' 
. 

.. ¦

Nove (9) Transformadores de Potencial.
Nove (9) Capacitores de Acoplamento.
Trinta e nove (39) Chaves Seccionadoras, tri-
polares, com mecanismo de operação motori-
zadà, montagem horizontal, tipos abertura
vertical e semi-pantográfica.
Quatorze (14) Disjuntores, tripolares, ar com-.
primido, SF6 ou pequeno volume cie óleo. '

- Negociações acham-se em curso com o Banco Internacional

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para obtenção dos
recursos necessários à.aquisição dos referidos equipamentos. '

Somente poderão participar da' Pré-Qualificação os fabricantes
estabelecidos em países membros- do. .BIRD ou na Suíça.

As "Instruções para Propostas dè Pré-Qualificação" estarão a
disposição dos interessados, gratuitamente, até 17 de dezembro
de 1976, no seguinte endereço:

GRUPO I
GRUPO II

GRUPO.III.

GRUPO IV
GRUPO V
GRUPO VI

GRUPO VII

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Edifício Trajanus .
Rua Trajano, 41 — 3.° andar
88.000 — Florianópolis — Santa Catarina
Telex 0482 164

ELETROSUL

(P

Porto Alcqre
S&E&ÈÍ 3385SáÊá3^:' '**'"'' 
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Jorge Carneiro, com Boêmio, único carioca bem classificado no'Campeonato Brasileiro" Sênior

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo ins-

taurada pela Portaria n.° 1, de 8 de novembro-de 1976, do Sr.
Diretor do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, vem, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo "2.° do art. 222
da Lei 1.711/52, convidar o Sr. ANTÔNIO DOS SANTOS MAR-
QUÊS, Agente de Portaria, matrícula n.° 1.008.992, a compare-
cer -ao Instituto de Pesquisas Rodoviárias do. DNER, sito à Rua
Dom Gerardo n.° 64, no horário do expediente normal, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar desta data, para pres-
tar declarações à Comissão de Inquérito instaurada para apurar o
abandono de cargo de que é indiciado, iudo na conformidade do
disposto na Lei n.° 1.711/52 (Estatuto, dos Funcionários Públicos
Civis da União).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1976

IVETE COUTINHO FERRERAS
Presidente da Comissão

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO.COMÉRCIO

Instituto do Açúcar e do Álcool
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORAMENTO

DA CANA DE AÇÜCAR
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, sito 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 serão' entregues no local acima citado, em

reunião pública, às 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.

EDITAL
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 de 1976.

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES (P

CONSELHO REGIONAL DE
TÉCNICOS DE ADMINISTRAÇÃO

DA 7? REGIÃO

AVISO
Comunicamos aos Técnicos de Administração

da 7a. Região — Estados do Rio de 'Janeiro e Espí-
rito Santo, que pela Resolução CFTA n.° 231/76
foram homologadas as eleições realizadas no ám
15 de outubro p.p. para a composição deste Con-
selho Regional.

Foram eleitos os seguintes Conselheiros:
Efetivos: Onofre de Barros, Cláudia Márcia Noguei-' " 

ra de Faria, Antônio José de Pinho, Ney Ro-
binson Suassuna, Ruggieri Roedel Miranda, Luiz
Gonzaga Monteiro de Barros, Aloysio Maria
Teixeira Filho, Ernande Guilherme de Amorim
e Mário Borges da Cunha.

Suplentes: Sanzaguar Porto Vieira, David de Sou-
za e Silva, Irene Emma Sophia Scümann, Nil-
ton Lourenço Cabral, Eugênio Antônio Bravo,
David José Pinto, Helena Corrêa Machado, Mar-
co Antônio Figueiredo de Paria e Fernando
Gonçalves Raro.

• A posse dos mesmos, será realizada no dia 16
do corrente às 16 horas na sede do Conselho, Ave-
nida Nilo Peçanha, 50 — sala 1317.

Riode Janeiro, 10 de novembro de 1976
(a) Emmanuel Calheiros Sodré

Presidente da-Junta Interventora
Port. DRT/Gb n.° 23/970

Estee
o primeiro número
da sua assinatura
do Jornal do Brasil:

264-6807

Gentil e João Soares
classificados para o
Grande Prêmio de Tênis

São Paulo — Os brasi-
leiros Fernando Gentil e
João Américo. Soares, o
francês Christophe Casa e o
chileno Hans Gildemeister
classificaram-se para dispu-
tar o Grande Prêmio de Tê-
nis, competição da Asso-
ciação dos Tenistas Profis-
sionais, que começa terça-
feira à noite no Ginásio do
Ibirapuera. Thomas Koch,
tenista número um do Bra-
sil, foi indicado para a com-
petição pela ATP por seus
resultados em torneios in-
ternacionais da temporada.

Nos jogos pela Taça Da-
vis, a Argentina derrotou o
Equador nas partidas de
simples, realizadas ontem à
noite na quadra central do
Buenos . Aires Lawn Tênis
Club, ficando em vantagem
de 2 a 0. Ricardo Cano ven-
ceu o equatoriano Ricardo
Ycasa por 6/3, 3/6, 6/1 e 6/2
e Fernando Delia Fontana
venceu Miguel Olvera por
5/7, 8/6, 6/1 e 6/4. Saindo
vitoriosa do encontro com
o Equador, a Argentina en-
frentará o campeão do jogo
Brasil x Bolívia.

Em Caracas, os Estados
Unidos também têm uma
vantagem de 2 a 0 sobre a
Venezuela, na disputa da
zona norte-americana da
Taça Davis. Vitas Gerulai-
tis, dos Estados Un-idos,
venceu Humphrey Hose, da
Venezuela, por 3/6, 6/4, 6/3
e 6/4; Dick Stockton,
dos Estados Unidos, derro-
tou Jorge Andrew por 6/2,
6/4 e 9/7.

CONNÓRS DERROTADO

O tenista inglês Mark Cox
provocou ontem a grande
surpresa do Torneio Aberto

de Estocolmo, ao vencer o
favo rito norte-americano
Jimmy Cortnors, considera-
do o primeiro do ranking
mundial, por 7-6, 3-6 e 7-6,
na rodada semifinal. Cox se
classificiou para jogar a fi-
nal hoje contra o. espanhol
Manoel ^rantes, que derro-
tou o ! americano , Brian
Gottfried por 6-2 e 6-2.

Antes de derrotar Con-
nors, o inglês Cox, conside-
rado um tenista sem maior
expressão, já vencera o nor-
te-americano Eddie Dibbs e
o polonês Jojtek Fibak. No
torneio de duplas, a decisão
é entre Tom Okker-Marty
Riessen' e Bob Hewitt-Frew
McMüian.

NASTASE FINALISTA

O Torneio Aberto d e
Hong-Kong também terá
sua final hoje, entre o ro-
meno Ilie Nastase e o acs-
traliano Ken Rosewall. Nas-
tase venceu ontem o ameri-
cano Chico Hagey por 6-3
e 6-4, enquanto Rosewall
derrotava o também ameri-
cano Gene Mayer por 6-3 e
6-2.

Em Londres, Chris Evert
venceu a inglesa Sue Bar-
ker por 2-6, 6-2 e 6-2, dando
•aos Estados Unidos uma va-
tagem de 4 a 2 sobre a In-
glaterra, que significa a
conquista da Copa Wight-
man, competição de tênis
feminino realizada anual-
mente entre os dois paises.
Os Estados Unidos quebra-
ram assim uma série de
dois anos consecutivos de
vitórias das inglesas. A par-
tida de duplas marcada pa-
ra hoje é um simples amis-
toso, que servirá de festa de
encerramento do torneia

Motonáutica Remo hoje
faz provas
pela manhã

A primeira etapa das seis
previstas para o Campeona-
tb Estadual de Motonáuti-
ca será disputada hoje, às
10 -horas, na enseada de
Ramos, com um programa
de quatro categorias: SC,
SD, SE e SN, em bateria de
20 minutos oada uma. Pa-
ra movimentar a competi-
ção, a Federação incluiu
quatro provas para a cate-
goria turismo, com permis-
são para qualquer tipo de
barcos.

Na classe SN, pela primei-
ra vez será utilizado no
Brasil um motor de 175 H.P.,
na lancha dirigida por Car-
los Bernardo. A próxima
etapa do Campeonato será
domingo, 28. O vencedor re-

,-ceberá o troféu Maurício
Dantas Torres, presidente
da Confederação de Vela e
Motor.

encerra
Campeonato

De posse do título de
campeão, conquistado por
antecipação, o Flamengo
participará hoje, a partir
das 9 horas, na Lagoa Ro-
drigo de Freitas, da regata
de encerramento do Cam-
peonato Carioca de Remo
de Sêniores, que reunirá
ainda Botafogo, Vasco da
Gama e Clube de Regatas
Boqueirão do Passeio, dis-
puitando as provas de qua.
tro-com, double-skijf e skiff.

A pesagem dos timoneiros
será entre 8h e 8h30m, no
local das provas. Botafogo
e Flamengo também dispu-
tarão hoje a vaga para a
38a. Regata Internacional
de Porto Alegre, marcada
para o dia 12 de dezembro.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS zm
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS

AVISO
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE-

LÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE
JANEIRO, faz saber a quem possa interessar que
fará realizar no dia 06 de dezembro de 1976, às
15 horas, na Seção de Compras, sito à Rua Leopol-
do Bulhões n.° 530 - Fundos — 3.° andar, Concor-
rência Pública para Contratação de Mão de Obra,
para reforma em 04 agências pertencentes a esta
Diretoria Regional.

Os interessados receberão o Edilal e demais
informações na Gerência de Engenharia, Rua da Qui-
tanda n.° 159 - 7° andar.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1976
(a) Ricardo George Alves de SanfAnna

Gerente de Serviços Gerais
<r

Reinoso e "Equipage " 
_q

assumem a liderança do
.>

Brasileiro de Saltos
Porto Alegre — O paulis-ta José Roberto Reinoso

Fernandes, moutand. Equi-
page, assumiu a liderança
do 221? Campeonato Brasi-
leiro de Saltos para Sênior
ao vencer ontem a segunda
prova disputada na pista de
grama da Sociedade Hípica
Porto-Alegrense por 23 cun-
juntos do Rio, Sã0 Paulo,
Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Além de
ser o campeão do ano pas-
sado, José Reinoso Fernan-
des é favorito desse ano
porque ficou em segundo lu- '
gar ná primeira prova
disputada sexta-feira.

José Reinoso Fernandes
foi o único cavaleiro a com-
pletar o percurso de 800
metros sem cometer faltas.
A prova de ontem, denomi-
nada Banco Safra, teve as
seguintes características:
velocidade 400 m/min; 13
obstáculos, um duplo e um
triplo, ou três duplos; altu-
ra de l,30m; quatr0 obstá-
culos verticais de l,40m e
rio obrigatório d* '4,50m.

O resultado da prova de
ontem foi o seguinte: 19)
José Reinoso Fernandes,
com Equipage (SP) zero
ponto; 2?) (empatados com
4 pontos) Cristina Harbich,
com Lindo Piai (RS), Jorge
Carneiro, com 3oêmiò (RJ),
Ricardo Gonçalves, com Ko-
ni (SP), Capitão César Au-
gusto Valente, com Vinícius
(PR), José Reinoso Fjrnan-
des, com Milko (SP).

Para hoje está programa-
da a última prova do Cam-
peonato, em homenagem à
Confederação Brasileira de
Hipismo, tipo Grande Prê-
mio Olímpico, com dois per-
cursos. ,
NO RIO..

Luís Felipe de Azevedo,
que montou Diàfano, Carlos
Vinícius da Mota, com Pin-
galim e Rodolfo Luís Figuei-
ra de Melo, com Guellmenn
foram os vencedores das
duas provas de saltos reali-
zadas ontem à tarde na pis-
ta da Sociedade Hípica Bra.
sileira. Felipe e Vinícius
venceram nas categorias se-
nior e júnior da primeira
prova, enquanto Rodolfo foi
o primeiro colocado na pro-
va destinada somente aos
junior.es.

Pela observação dos cava-
leiros Hélio Pessoa, diretor
técnico da Federação

Eqüestre do Rio de Janeittf,~
pôde concluir que os cario-
cas têm chances de conqulsc
tar os títulos individual ren.<
por equipe do Campeonato""
Brasileiro Júnior de Santosy..
marcado para o próximo-'-
mês em Cuntiba. - - -,

— O Rio de Janeiro é um"""
Estado privilegiado porque:''
tenho sete cavaleiros eni"-
observação para escolher os:"
cinco da equipe oficial, en.-!.:..
quanto Minas Gerais, Paraí..,
ná e mesmo Brasília, ná,q
conseguem reunir q u a tr õ
cavaleiros do mesmo nh^el^
técnico. ..r

O nível técnico foi \ prinrnn
cipal preocupação de PesT = .
soa, que acompanhou a aàv^i
mação dos obstáculos au— i.
mentando-lhes as alturas.,.
para no mínimo l,20m e no
máximo l,30m. ,...

Dos sete cavaleiros em '
observação apenas um não
se apresentou porque o ca-
valo estava doente — Rafael'"'
Fragoso Pires e My Way"^"
Lauro Itajahy e Stornr^
estão em má fase; Rodolfo"'].
Luis com Guellmenn, Ale-
xandre Gontíjo com Bon-"J
jour, Henrique Lanat Neto""
com Alfie e Paula Padilíra'"
com Ultimatum estão 'ern'."
boa forma técnica; enquanl'
to Carlos Vinícius Gonçãf^^
ves da Mota tem se apre-'.""
sentado muito bem, mas^co-^'
mo não possui nenhum ca"-' ,
valo está tentando se afir-
mar com Uruguaiana, .g.vie
lhe foi emprestado. tôi.#é

Resultado das provas -de,j
ontem: Primeira prova'¦¦»*«<*
Tabela A, obstáculos i&es
l,20m, com um desempate*»»
Sênior — 1?) Luís Felipe dei
Azevedo, com Diáfano.atO^
ponto em 32s7; 29) Cristina-
Nogueira, com Mandato, .O.,
ponto em 33s6; 39) Rodolfo ^
Figueira de Melo, com Tar-v..
zan, o ponto em 36s5 (cate™
goria sênior); Júnior — 79)'-
Carlos Vinícius da Mota-.r.
com Pingalim, O ponto em-
34s4; 29) Caio Henrique de
Souza, com Dimple, O ponto-
em 34s7; 39) Ana Virginia,'
Capanema, com Mococa, Õ-
ponto em 35s. Prova de Ju-^
niores, tipo tabela C — í.°")
Rodolfo Luis Figueira de^
Melo, com Guellmenn, VdM'1
2.9) Marcelo Blessman, com
Otello, 72s5 (com uma fal-
ta); 3.°) Paula Padilha, com"
Ultimatum, 75s5 (com Üríta"
falta).

Golfe tem o argentino
Juan Cabrera liderando;
Aberto de Porto Alegre

Porto Alegre — Mesmo
jogando duas tacadas aci-
ma do par do cancha do
Porto Alegre Country Clube,
o profissional argentino
Juan Carlos Cabrera man-
teve-se na liderança do 319
Campeonato Aberto de Gol-
fe do Brasil, que será encer-
rado hoje, nesta Capital.

Cabrera completou a vol-
ta de ontem em 72 tacadas
e continua na primeira co-
locação com 206 tacadas em
54 buracos. O destaque do
terceiro dia de competição
foi o argentino Roberto de
Vicenzo, que terminou com
67 tacadas, três abaixo do
par — a melhor volta do
dia — passando da 14a. co-
locação para a terceira e
candidatando-se ao ti tuIo
de campeão.

BRASILEIROS
O paulista Antônio Loren-

ço completou a terceira vol-
ia em 74 tacadas, baixando
da terceira para a sexta po-
sição, mais ainda é o joga-
dor brasileiro melhor classi-
ficado. O escocês David
Chulas, que era um dos fa-
voritos, baixou do segundo
para o 109 lugar.

O 319 Campeonato Aberto
de Golfe do Brasil, que está
sendo patrocinado pelo
Grupo Sul-América, conta
com a'participação de mais
de 100 golfistas da Inglater-
ra, Estados Unidos, Argenti-
nna, Uruguai e Brasil. Outra
decepção entre o s brasi-
leiros está sendo o paulista
José Priscilo Gonzalez Di-
niz, campeão do ano passa-
ddo, que ocupa a 28a. po-
sição, com 226 tacadas, ten-
do jogado apenas uma vez
abaixo do par da cancha.
Ontem ele fez 77.

Além de Antônio Lorenço,
os brasileiros com melhor
colocação são o carioca Ar-
lindo Batista (P) em 129 lu-
gar, com 218 tacadas; o
paulista Rafael Nabarro
(A), em 219, com 223; e o
paulista Ricardo Rossi (A),
em 239, com 223 tacadas.

A classificação parcial- do
Campeonato Aberto: 19 Ju-
an Carlos Cabrera (profis-
sional argentino) 64-70-72,
206 tacadas; 2° Juan Quin-
teros (profissional argenti-
no) 71-69-69, 209; 39 Rober-
to de Vicenzo (profissional
argentino i, 70-74-67. e Fio-
rentlno Molina (profissional

argentino). 70-71-70, 211^6^
Jorge Soto (profissional ar->
gentino) 69-73-70, e Antonk>>
Lorenço (profissional brasi-
leiro) 73-65-74, 212; 7? Bob
Byman (profissional norte-
americano) 70-72-72, 214; S9
Philip Bancok (profissiarral
norte-americano) 73-70-73,
216; Vicente Fernandez
(profissional argentino); I3k
72-74 e David Chillas profis-
sional inglês) 69-68-80, 217.
Amadores Scratch: 19 Ra.-
fael Navarro (SP) 76-78-ÇáL
e Ricardo Rossi (SP) 76-72-
75, 233 tacadas; 39 José Pite-
cilo Diniz (SP) 80-69-77,226;.
49 Eduardo Macedo <SBh
73-75-79, 227; 59 Eduardo
Kuss (RS) 74-79-76, 229„„^ i

0 a 7 de Handicap: 19
Sérgio Danese (amador, RS)
209 net; 29 Ricardo Kleinert
(amador, SP), 214; 39 Edu-
ardo Kuss (amador, RS) .é
Ary Herzog (amador, .RS).
217; 59 Tomás Herrmanri
(amador, RS) 218. 8 a .12':.
19 Marco Antônio Woifí
(amador, RS) 200 net; 2?
Augusto Borges (amadóry
RS) 207; 39 Luís Carlos-
Wolff (amador, RS) 211;. 49.
Fernando Soares (amador,
SP) 213; 59 Luis Almeida,
(amador, SP) 220.

NO RIO '" ~„

Mário Machado comple-,
tou o campo do Itanhangá
com 83 tacadas gross —.14
de handicap — o que \\\é
valeu o escore de 69 net, e
ganhou a Taça José Carlos
Montenegro para a categò-
ria de 0 a 14. A competição;
disputada em 18 buracos,
stroke play, teve Ricardo Os-
borne como vencedor na-de
15 a 28, com 65 net. Os dois
primeiros colocados em--ca-
da categoria receberam prê-
mios. ¦ -, ¦=•-

Os resultados foram os
seguintes: categoria de~0 «
14 de handicap: 19 — Mário
Machado (83,14-h), 69; 29'-—
Miguel Dorin (78, h-8),JH)?.
39 — Oswaldo Frederes Pi»
res (78, H-7), 71; 49 - Fábio
Egypto Filho (86, h-12),'74r
59 — Stanley Clark "(88;
h-13), 75 net. De 15 a 28: lá
— Ricardo Osborne (8tT','
h-15), 65; 2' — Juan Luiz-
Mingo (89, h-23), 66; 39"ay
Julian Leites (83, h-15) e~WT.
Sadakata (85, h-17), empao
tades com 68; e 59 -- Hum
berto Tascheri (88, h-19Í,"69
net.
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Pedro Chateaubriand
conquista o título de
campeão da Fórmula-F

Foto de Almir Veiga

Cr'paulista José Pedro
Chateaubriand conquistou
ontem, em Interlagos, o ti-
tulo- de campeão brasileiro
deTórmulá Ford, ao ven-
cer as duas baterias da úl-
tima etapa do torneio. Além
de vencer a corrida, Cha-
teaubriand marcou a me-
lhor volta e, nos treinos de
classificação, ficou com a
pole-posítion.

Ovice-campeão é o gaú-
cho Amedeo Ferri, da Equi-
pe" "Rádio Pampa, que che-
gou em segundo lugar, de-
pois"que o principal adver- ..
sáriò' de Chateaubriand, o
também gaúcho Válter Sol-
dali',"abandonou a corrida
nà primeira bateria.

TRANQÜILO

Largando na primeira.fi-
laf* Chateaubriand partiu
na liderança, disputando a
posição com o goiano Alen-
car..Júnior, que recebeu o
Troféu Imprensa, destina-
do ao piloto mais combati-
vo. Os dois pilotos reveza-
ram-se no primeiro lugar
durante toda a bateria ini-
ciai," enquanto o carioca
Jaime Figueiredo, que fa-
zia"a sua segunda corrida
de Fórmula Ford, supreen-
dia andando em terceiro
lugar.

Embora disputando a li-
derança, Chateaubriand es-
tava muito tranqüilo, pois
o seu principal adversário
abandonou logo no início
da.prova e Amedeo Ferri,
que ocupava a terceira po-
sição no campeonato, cor-
ria" em quinto lugar. Com
isso, o piloto paulista pra-
ticamente garantia o cam-
peonato, principalmente de-
pois de cruzar a linha de
chegada em primeiro lugar,
na'frente de Alencar Jú-
nri o r, Alberto Nunziata,
Carlos Abdala, Jaime Fi-
güeiredo, que perdeu o ter-
ceiro lugar em virtude de
uma rodada e Rommel
Pretto.

ACIDENTE

A- segunda bateria foi
muito mais disputada do"
que a inicial e oito pilotos
lutavam pela primeira co-
locação. Como já estava
eom o título nas mãos, Cha-
teaubriand corria no bolo,
mas não se preocupava com
o primeiro lugar. Um aci-
dente, porém, mudou o pa-
inoràma da prova, pois eli-
minou uma série de carros
e deixou o caminho livre
para o piloto da Equipe
Brahma e o gaúcho Ferri
disputarem o primeiro lu-
ga& Nò final, outra vitória
de | .Chateaubriand, que ul-
trapassou Amedeo na últi-

Motociclismo p

ma volta. Jaime Figueiredo,
correndo . com um carro
preparado pelo tricampeão
da categoria, Clóvis de Mo-
rais, deu nesta bateria mais
uma boa demonstração, lar-
gando na frente e termi-
nando em terceiro, na so-
ma de tempos das duas
provas.

O resultado final, até o
sexto colocado, foi o seguin-
te: 1.°) José Pedro Cha-
teaubriand, Equipe Brah-
ma, SP, 42m46sl0; 2.°) Ame-
deo Ferri, Equipe Casa das
Lâmpadas, RS, 43m04s70;
3.°) Jaime Figueiredo, RJ,
43ml0s92; 4.°) Camilo
Christófaro Jr., Equipe Lo-
jas Abaeté, SP, 43ml8s45;
5°) Rommel Pretto, RS,
43m39s44; 6.°) Fábio Ber-
tolucci, Equipe Malhas An-
nerose, RS. A corrida foi
disputada por 33 pilotos.

A classificação final do
Campeonato Brasileiro de
Fórmula Ford ficou sendo a
seguinte: Campeão — José
Pedro Chateaubriand, 27
pontos; vice-campeão —
Amedeo Ferri, 23; 3.°) Vál-
ter Soldan, 18; 4.°) Ricardo
Lenz, 15; Amadeo Campos,
11; -6.°) -Fábio Bertolucci e
Camilo Christófaro Jr., 7.

FÓRMULA FORD

A Fórmula-Ford, lançada
na Europa em 1967, teve seu
início no Brasil em 1970,
com a realização do Torneio
BUA, vencido por Emerson
Fittipaldi. No ano seguinte
foi disputado o primeiro
Campeonato Brasileiro de
Fórmula-Ford, com a me-
canica dos carros baseando-
se na do Corcel. O campeão
foi Francisco Lameirão, que
hoje disputa a Super-Vê
(Fórmula-VW 1600). O gaú-
cho Clóvis de Moraes foi o
vencedor em 1972, perdendo
o posto para Alex Dias Ri-
beiro em 1973. Clóvis volta-
ria a conquistar o titulo em
74 e 75, para, depois, deixar
a carreira de piloto e se de-
dicar à preparação de moto-
res.

Considerada uma catego-
rla-escola, para formação de
pilotos, a Fórmula-Ford
obedecia, até 1974, a um re-
gulamento bem simples. Pa-

. ra 1975., a Ford resolveu so-
fisticar e elaborou um re-
gulamento que ' permitia,
entre outras coisas, o uso
de aerofólios, pneus mais
largos e um motor mais po-
tente. Mas este ano a em-
presa voltou a mudar o re-
gulamento, ei a Fórmula-
Ford voltou às origens, com
mais pilotos e melhores
disputas. A Ford isvestiu
em 1976 mais de Cr$ 1 mi-
lhãjo no Campeonato.

romove a
ultima etapa do Latino
no Circuito de Taragua
-Türagua, Venezuela —

Cinqüenta motociclistas do
Brasil, Colômbia, Chile, Mé-
xlcôy Costa Rica, Uruguai,
Peru, República Dominica-
na e Venezuela testaram
ontem o estado das pistas
emTuragua.onde será rea-
lizada hoje a última etapa
do " Campeonato Latino-
Americano de Motociclismo.
O brasileiro Roberto Boett-
cher precisa vencer ou che-
igar. .na frente de Alfredo
Herrera para conseguir o ti-
tulo-De todos, é o mais oti-
mista, apesar de criticar o
circuito.

"—.'Não gosto da pista, que
é rmuito perigosa em alguns
trechos. Mas acho que, se
a máquina corresponder,
não terei grandes proble-
mas para conquistar o títu-
tto.

MOTOCROSS
J.As 

provas de velocidade,
nas categorias '125 e 350cc,
s.ç'ctò no Autódromo Dago-
berto Gonzalez, em Tura-
gua,, pequena cidade a 68
km de Caracas. As de moto-
cross, para máquinas de 125
e,?50cc, serão no circuito de
Vitória, uma cidade históri-
ca perto de Turagua.

O ADVERSÁRIO
V1iTc-!>

O principal adversário de
Roberto Boettcher na cate-
goria de 125 cc é o venezue-
dano Alfredo Herrera, que
está em segundo lugar,
a apenas dois pontos do pi-
loto-goiano. Dois outros pi-
lotos, porém, têm chances
de vencer o campeonato: o
venezuelano Lorenzo Dal-
bon e o brasileiro Pedro
Raimundo.

Ná prova de velocidade,
125cc, o principal candidato
é o venezuelano Aldo Nani-
ni, com 30 pontos, seguido

Rui da Silva sai na primeira raia e marca 10s4 para os lOOm rasos

Gama Filho n .,Brasil por antecipação
vence o Sul-Americano

é líder no
atletismo

do colombiano Mauro Cor-
radini, com 23. Na categoria
350cc, a vitória é considera-
da praticamente garantida
pelo colombiano Francisco
Cammaert. O campeão do
ano passado, o brasileiro
Edmar Ferreira, não dispu-
tou as demais provas e não
tem possibilidades de ven-
cer o torneio.

Em motocross, categoria'250 cc, o venezuelano Gus-
tavo Herrera conquistou o
titulo por antecipação e não
competirá hoje: o vice-cam-
peonato será,decidido entre
o venezuelano Valentino
Zoli e os peruanos Guy
Booth e Ivan Bulos.

MODIFICAÇÕES

O IV Congresso Regional
de Motociclismo, realizado
ontem em Caracas, introdu-
ziu várias modificações no

y regulamento geral para as
com petições latino-ameri-
canas. Os delegados de nove
países aprovaram por una-
nimidade a reeleição da di-
retoria da Federação Lati-
no-Americana, e o presiden-
te, o venezuelano Andréa
Ippolito, foi mantido no
cargo para o próximo biê-
mio.

Decidiu-se que os primei-
ros lugares receberão a
mesma contagem de pontos
do Campeonato Mundial, e
que o campeão latino-ame-
ricano será escolhido entre
os que tiverem maior nume-
ro de pontos no final da
competição, reduzida a três
corridas para velocidade e
motocross. A prova inaugu-
ral da próxima temporada
foi marcada para abril, na
Venezuela, seguindo-se as
corridas do Equador, em ju-
lho, e Chile, em setembro.
O quinto congresso da
União L-A foi conivocado
para setembro de 77, em
Santiago do Chile.

O olímpico Rui da Silva,
do Vasco, com o tempo de
10s4 para os lOOm rasos, foi
a figura mais destacada da
terceira etapa do Torneio
de Sêniores de Atletismo,
ontem à tarde, na pista e
campo do Estádio Célio de
Barros, com liderança abso-
luta da Associação Atlética
Gama Filho no masculino
e feminino.

Outro bom registro per-
tenceu a Luís Carlos de
Souza, do Flamengo, reapa-
recendo com 7,78m, no salto
em distancia, marca de
grande valor e das melho-
res da temporada. Essas
duas marcas são superio-
res aos recordes de classes
anteriores. A competição se-
rã encerrada hoje de ma-
nhã, com perspectivas de
bom duelo entre a Gama
Filho e Vasco pelos títulos.

O saldo técnico da compe-
tição, assistida .por pouco
mais de 100 pessoas, foi
bom. Depois das marcas de
Luís Carlos e Rui, vale tam-.
bém mencionar a conquista-
da por Cosme do Nascimen-
to, nos 1 mil 500m. Corren-
do sem adversário e olhan-
do para trás para ajudar
Carlos Alberto, companhei-
ro de clube, mesmo assim
fez 3m49s8.

lOOm: 1? Rui da Silva
(Vasco), 10s4, 29 ITelson Ro-
cha, GF, 10s5, 39 Floriano
Teqdoro.GF, 10s6; 1.500.<n
1? Cosmen Nascimento
(Vasco), 3m49s8, 29 Cajlos
Alberto Alves (Vasco),
3m52s8, 39 Jorge Passos
Santana, (GF), 3m58s4; Ar-
remesso disco: 19 Neide dos
Santos (Botafogo), 38,88m
29 Cristina Heleno Barros
(GF), 35,64m, 39 Sandra Pe-
res (Fia) 34,48m; Salto dis-
tancia: 19 Luis Carlos de
Sousa (Fia) 7,78m (recorde
de classe), 29 Gile de Sousa,
(Botafogo) 7,27m; Arremes-
so peso: 19 Nelson Sousa
Fejnandes (Fia) 14,64m, 29
Marcelo Chaves (GF)
13,30m, 39 Diogenes Dantas
(Vasco), 12-,89m; Reveza-
mento 4 x lOOm: 19 Vasco
(Elisa, Ivete, Montezano,
Solange) 47s7, 29 Gama Fi-
lho, 48s8, 39 Fluminense,
54s9.

Contagem: masculino: 19
Gama Filho 164 pontos, 29
Vasco 150, 39 Flamengo 136,
49 Fluminense 32, 59 Bota-
fogo 27. Feminino: 19 Gama
Filho 84 pontos, 29 Vasco 83,
39 Flamengo 52, 49 Flumi-
nense 26, 59 Botafogo 20.

de Ginástica Olímpica
Porto Alegre — O Brasil

garantiu, por antecipação,
o titulo por equipes e in-
dividual do Campeonato
Súl-Americano de Ginástica
Olímpica, que termina hoje,
nesta Capital, com a dispu-
ta por aparelhos entre atle-
tas dos cinco países parti-
cipamtes.

A equipe masculina do
Brasil somou um total de
465 pontos, e cinco ginastas
brasileiros ficaram entre os
seis melhores na classifica-
ção individual. A feminina
fez 353 pontos, e teve seis
atletas entre as melhores
individualmente, com des-
taque para Lilian Car-
rascoza.

Lilian, do Tijuca, tem 13
anos, e foi a ginasta mais

aplaudida da competição.
No solo, ela conseguiu a no-
ta máxima de 9,60. O pau-
lista José Abramides, se-
gundo colocado na classifi-
cação individual, so f r e u
uma queda da barra em
seu último exercício e te-
ve uma luxação no joelho.

Apenas quatro países
apresentaram suas . equi-
pes masculinas completas e
obtiveram a seguinte cias-
sificação: 19 Brasil, 465
pontos; 29 Venezuela, 406
pontos; 39 Equador, 401,90
pontos; 49 Chile, 378 pon-
tos. Na disputa de equipes
femininas, o Brasil teve
apenas o Chile como adver-
sário e venceu por 353,80 a
279,35 pontos.

Classificação individual do

i.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°

Campeonato Sul-Americano
Masculino

Luis Schick, Pinheiros, SP 97,15 pontos
José. Abramides, Pinheiros, SP
Alfredo Penz, Sogipa,
Raul Peliacoza, Venezuela
Nilson Olsson, União,
Mário Thomaz, Tijuca,

Feminino

Gisele Radomsky, Sogipa, RS 72,55 pontos
Silvia R. dos Anjos, Tijuca,
Lilian Carrascozá, Tijuca,
Ivana Montandon,
iMirian Capra, Sogipa,
Silvia Pinet, Sogipa,

SP 97,15
, SP 97,05

IRS 88,80
88,60

RS 88,46
RJ 87,95

RS 72,55
,'RJ 71,55

RJ 70,60
AAG 69,50

RS 67,35
RS 66,40

Andebol do
JB/Shell
vai à final

UERJ x Suam decide
quinta-feira o titulo d o
Campeonato de Andebol Fe-
minino dos Jogos JB-Shell,
em partida marcada para
as 21 horas, na quadra da
UERJ. Os demais jogos, que
também serão disputados
na mesma quadra, são es-
tes: às 19 horas, UCP x Ga-
ma Filho e 20 horas — AE-
VA x UFRJ.

A Somley derrotou a San-
. ta Úrsula por 11 a 7, na pri-'
meira rodada ' do Campeo-
nato de Andebol Masculino
dos Não Classificados dos -
III Jogos Universitários
JORNAL DO BRASIL/
SHELL, disputada no gina-
sio da UERJ.

O torneio conta ainda com
a participação da UCP, Es-
tácio de Sá e Naval e prosse-
guirá sábado, no mesmo lo-
cal, com os seguintes jogos:
às 15 horas — Esitácio de Sá
x Santa úrsula, às 15h e
UCP x Rural, às 16h..

As equipes: Somley — LI-
bero, Jorge, Ricardo (1 gol),.
Antônio, Nelson, Cipriano,
Carlos Alberto (5), Antônio
Nascimento, Edson (2), Néí-
son, Adalberto (3) e Jorge
Nelson. USU — Maurício,
Jair (1), Jaime (1), Joel,
Luís, Ricardo, Marco Auré-
lio, João, Rúbio, João Batis-
ta, Argemiro (5) e João Or-
lando.

"Luamar"
fica em 1.°
na pesca

A lancha Luarhar-II, do
Iate Clube do Rio de Ja-
neiro, comandada por Má-"rio Veiga de Almeida, ga-
nhou o Torneio Vale-Tudo
de Pesca, competição de
abertura ' do calendário do
Iate Clube Brasileiro, on-
tem, em áreas livres do li-
toral fluminense. No hora-
rio de 8h às 18h, a tripula-
ção de Luamar capturou 12
peças, pesando 389,400kg e
fez 389,4 pontos.

O maior exemplar da
etapa foi um marlin-azul,
capturado pela tripulação
da lancha Luamar, com pe-
so de 184,200kg. O calendá-
rio do ICB marca para sá-
bado, 27, a primeira etapa
do II Torneio Fluminense.

Os resultados gerais de
ontem foram: 1.° Luamar-
II, Mário Veiga de Almeida
(ICRJ), 2.9 Stravaganza,
Evangelista Pereira (ICRJ),
16 peças, I40,700kg, 3° Pe-
nelope, José Martins Gui-
marães, (ICB), oito peças,
142,800kg, 4.° Kabião, To-
bias Rotiér (ICRJ) quatro
peças, 50,400kg, 5.° D Maria-
III, de Paulo Tibau (ICRJ),
duas peças; 63,800kg, Lis
Marine (ICIO), Jales Pes-
soa, cinco peças, 600,300kg.

Este ano, a diretoria do
Iate Clube Brasileiro vai
desenvolver a programação
estabelecida para a pesca
de corso e fundo, com pos-
sibilidades de alguns dos
seus pescadores participa-
rem também na temporada
de pesca de oceano, dirigi-
da pelo Iate Clube do Rio
de Janeiro.

Iatista apoia a Classe
Star na Olimpíada por

e belezaimportância
O iatista Harry Adler, do

Iate Clube do Rio de Janei-
ro e líder do Campeonato
Brasileiro em disputa na
raia da Escola Naval, con-
siderou oportuna, em parti-
cular para o Brasil, a rein-
tegração pela Internacional
Yachting Racing Union da
Classe Star no programa
olímpico, por sua grande be-
leza e importância no iatis-
mo.

A saída da Classe Tem-
pest em favor da Star foi
uma decisão favorável ao
Brasil, onde há diversos es-
pecialistas de qualidade,
como Walter von -Hutschler,
bicampeão mundial.

A falta de vento impediu
que a segunda regata, vali-
da pelo Campeonato Brasi-
leiro de Star, fosse realiza-

da na raia da Escola Naval.
A regata começou às .....
13h55m e durante hora e
meia os barcos ficaram ao
largo, sem condições de de-
senvolvimento. A Comissão
decidiu anular a regata e
marcar para hoje, no mes-
mo local, duas provas: a
primeira às 10 horas e a
outra a seguir. Quando foi
suspensa a regata, Harry
Adler, com Clementine U
estava na frente.

Também na raia do Iate
Clube Jardim Guanabara,
na.Ilha do Governador, não
houve vento, e o Campeona-
to Estadual de Snipe nem
chegou a começar. Hoje, se-
rão corridas duas regatas,
na parte da tarde. Claus
Cordes e Nils Ostergreen
são os principais favoritos.

Interesse comercial
faz excluir Tempest

Edson Afonso
A exclusão da Classe

Tempest e a inclusão da
Star no calendário dos pró-ximos Jogos Olímpicos, de-
cidida quinta-feira duran-
te a assembléia-geral da
IYRU, em Londres, é o que
se poderia chamar de carta
marcada. Tentativas de in-
cluir a classe Laser e até
mesmo a Quarter Tonner,
a primeira quase um mo-
nopólio internacional e a
outra que resultaria em
aceitar declaramente o
profissionalismo nos Jogos,
foram derrotadas no nasce-
douro mas certamente de-
verão estar cotadas para a
Olimpíada de 1984.

Antes da assembléia, és-
tava mais ou menos defi-
nida a sorte da Classe
Tempest, pois as pres-
soes exercidas principal-
mente pelos países ociden-
tais eram muito fortes em
favor da Star. E também,
porque já estava decidido
que, em hipótese alguma, o
número de Classes seria au-
mentado. Mesmo assim,
ainda havia dúvidas quan-
to à exclusão do Tempest
porque a União Soviética,
como promotora dos Jogos,
estava decidida a defender
a classe que lhe deu uma
medalha de ouro em Muni-
que e uma de prata em
Montreal. Nas duas opor- ¦
tunidades o representante
soviético foi Valentin Man-
kin, com o proeiro Vladis-
lav Akimenko.

Os que votaram pela ex-
clusão da Tempest argu-

mentaram que a classe é
pouco difundida no mundo,
acontecendo justamente o
contrário com a Star, que,
nos Estados Unidos por
exemplo, tem milhares dè
barcos registrados, sendo
que este pais já conquistou
quatro medalhas de ouro
na classe, enquanto a União
Soviética venceu apenas
uma vez, em 1960, por in-
termédio de Timir- Pinegin.
Outro detalhe importante,
que deve ter pesado muito
na decisão, é que a Classe
Star envolve grandes inte-
resses comerciais. Como
exemplo, podem ser citados
os iatistas Lowell North e
Dâvid Forbes, campeões de
Star nas Olimpíadas de 1968
e 1972 e também prósperos
fabricantes de cascos, velas
e componentes.

Para o Brasil, a modifica-
ção foi excelente, pois en-
quanto não existe nenhum
Tempest registrado, o nú-
mero de Stars é bem razoa-
vel e deverá crescer muito
porque o barco será fabri-
cado no Rio, a partir do
próximo ano. Além disso,
temos tradição na Classe e
a prova disso é o bicampeo-
nato mundial obtido por
Walter von Hutscheler,
atual campeão brasileiro,
apesar de ter 69 anos de
idade, e ainda vários títu-
los internacionais ganhos
por Joerg Bruder, conside-
rado um dos maiores iatis-
tas do mundo em todos os
tempos.

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 e 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 • inseri-

ção e a Tomada de Preços, pode ser obtido na Divisão de Ma-
«erial 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 d» Material Permanente
(P

Doping tira
medalhas
de húngaros

Budapeste — A Fede-
ração Internacional de Hal-
terofilismo confirmou a cas-
sação das medalhas olimpi-
cas, determinada pelo Co-
mitê Olímpico Internacional,
dos atletas Valentin Kris-
toff, da Bulgária (medalha
de ouro nos pesos-pesados),
Zbgniev Kacmareck, da Po-
lônia (medalha de ouro nos
pesos-leves) e Blagoje Bla-
gojev, da •Bulgária (meda-
lha de prata nos pesos-mé-
dios).

Foi comprovado que os
três utilizaram estimulantes
proibidos pelo Comitê Olim-
pico Internacional.
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NE DOIS...
Um motor Johnson traz muitas alegrias para
quem gosta de passeios, pesca e
competições.
Se um motor Johnson na popa do seu barco é
garantia absoluta.de segurança, potência e
economia, imagine dois motores Johnson!
Você terá muito mais segurança, mais
economia, maior potência e grandes emoções.
Você não vê a série de aperfeiçoamentos da
linha Johnson 76, mas sente no desempenho
dos novos motores, a alta tecnologia
empregada.
São inovações testadas e aprovadas pelo mais
famoso fabricante de motores de popa do
mundo, a Outboard Marine.
Venha conhecer toda a linha Johnson 76 na
Mesbla-DME.
Você vai ver que com um Johnson começam
as grandes alegrias da vida.
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O íremo de oníew no Baiano de Tênis foi brincadeira: Coutinho apitou para o empate e os jogadores se descontraíram

Revista critica omissão do MEC
Belo Horizonte — Em editorial publi-

cado no último número de sua revista, a
Associação de Difusão da Educação Pisica,
desta Capital, atribui à omissão do MEC
a culpa pela farsa em que se transformou
a Educação Pisica na maioria das escolas,
onde elas são ismplesmente substituídas
por partidas de vôlei ou até de futebol, in-
clusive para as moças.

Esse quadro cinzento tem sido ob--
servado desde quando se extinguiu a Ins-
petoria Secional de Educação Física, do
Ministério da Educação e Cultura, em Belo
Horizonte e em outras Capitais. As |ta-
refasde fiscalização e orientação foram
transferidas para outros órgãos ministe-
riais, reduzindo-se a apenas uma seção que,
a .despeito de alguma boa vontade, omite-
se por completo. Assim, inexistindo um ór-
gão fiscalizador, cada colégio faz o que
quer — declaram os dirigentes da Adefo.Se fôssemos arrolar tudo o que sa-
bemos a respeito das flagrantes e crimi-

Kaled acha
queÉder
ainda volta

São Paulo — O empresa-
rio Kaled Curi ainda insis-
te na tentativa de conven-
cer Eder Jofre a não aban-
donar definitivamente obo-
xe. Kaled, que recebeu um
telegrama do presidente do
Conselho Mundial de Bo-
xe pedindo uma confirma-
ção sobre o futuro do pugi-
lista — Eder está em 8.°, no
ranking do CMB — garan-
te que terá sucesso.

— Eder — explica — con-
tinua indo todas as manhãs
ao Espéria, onde faz footing
e ginástica. Isso:não é sinal
de que ele ainda está inde-
ciso e quer manter sua for-
ma para o caso de mudar
de idéia?

Na verdade, depois de
passar dois dias na Cidade
de Assis, Eder Jofre compa-
receu ao Clube Espéria ape-
nas uma vez. E o fato de
estar fazendo ginástica é
apenas a seqüência de uma
rotina de sua vida. Mesmo
quando esteve afastado do
boxe, antes de conquistar o
titulo dos penas pela pri-
meira vez, ele não deixou
de fazer isso.

Eder continua afirmando
que não tem motivação pa-
ra continuar. Mas essa •"motivação" poderia ser o
patrocínio do Governo' pa-
ra'que lhe desse a certeza
de que enfrentaria o cam-
peão mundial dos penas,Danny Lopez. Eder, porém,
não confirma essa expecta-
tiva e reconhece que seria
muito difícil trazer Danny
Lopez para lutar no Brasil,
pois, além dos 250 mil dó-
lares que ele possivelmente
pediria de bolsa, tem ainda
um prazo de seis meses pa-ra colocar seu titulo em jo-
go. Nessa época, Eder já es-
tara quase com 42 anos de
idade.

MENDONÇA E ROLDAN

O empresário Kaled Curi
está tentando promover
uma luta entre João Men-
donça e o argentino Roque
Roldan, que venceu Miguel
de Oliveira recentemente.
Kaled quer que a luta se
realize no dia 3 de dezem-
bro, no Ibirapuera, na data
e local que estavam confir-
mados para Eder lutar.

nosas deficiencias.no tocante ao ensino
da Educação Física, seria um nunca aca-
bar — continuam os autores do artigo.
Acham que os diretores das escolas mos-
tram "uma notória má vontade com relação
à Educação Física", apenas fazendo-a
constar em seu currículo escolar "porque é
a lei que a impõe".

Reconhecem que uma boa parte dos
colégios não tem condições ambientais para' as práticas da Educação Física, faltando-
lhes instalações, campos, vestiários e chu-
veiros. "Nos estabelecimentos de ensino pri-
mário, a Educação Física é uma lástima.
Nos particulares, onde há aulas de bale,
judô .artes, etc, como artigo de luxo a alto
preço, a Educação Física é simplesmente
ignorada."

Em vários colégios as aulas de Educa-
ção Pisica-são acumuladas em duas sessões
seguidas, sem qualquer intervalo. Outros a
substituíram por práticas esportivas — vôlei,
basquete, andebol, até futebol — despre-

zados os fundamentos que se encontram na
preparação física. "Há um colégio em uma
cidade vizinha de Belo Horizonte na qual
o professor de Educação Física, natural-
mente com a aquiescência de sua direção,
ensina futebol para as alunas. E já ouvi-
mos contar a respeito de luta-livre para
moças num outro colégio."

Entendem os autores que há necessi-
dade de "uma cirurgia corretiva" do De-
partamento de Educação Física e Desportos
do MEC, para que haja "uma Educação Fi-
sica sem farsas, que .seja expressão de au-
tenticidade quanto aos seus fins, seus mé-
todos e sua aplicação". A ADEP, fundada
há nove anos e dirigida pelo professor Clair
Constando da Silva e sua revista, tem como
colaboradores professores da Universidade
Federal de Minas Gerais, do Instituto Su-
perior de Educação Física de Lisboa e de
outras entidades.

A técnica de Arrigoni elevou-o à condição de caratesista de nível internacional
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Títulos de Arrigoni no Egito
são esperança para o caratê

Os títulos de vice-campeão
em Kacá — demonstração da
evolução técnica — e Jui-Kumi-
te — combate livre — conquis-
tados pelo tricampeão brasilei-,
ro de caratê, Ugo Arrigoni, na
Taça Anuar Sadat, disputada
em Alexandria, Egito, represen-
tam para o lutador, agora de
volta ao Rio, maior abertura
para as perspectivas do caratê
brasileiro no exterior.

A técnica de Ugo, 23 anos e
2.° dan — graduação duas ve-
zes acima de faixa preta — im-
pressionou tanto os organizado-
res do campeonato que ele aca-
bou convidado pela Federação
do Kuwait para fazer várias
apresentações em janeiro, nas
festas nacionais do pais, além
de ter sido condecorado pelomaior nome do caratê mundial,
o japonês Nishiama, 8.° dan.

Luta anormal

Ugo foi escolhido pela Con-
federação Pan-Americana, jun-

tamente com James Pield, dos
Estados Unidos, para represen-•tar o continente americano e só
perdeu a luta final para o ja-
ponês Mikio Yahara, 26 anos, 6.°
dan e campeão mundial, na
prorrogação de dois minutos,
por ivazar.i (meio ponto). .

No caratê, dois minutos são
considerados suficientes para a
eliminação do adversário. Nesse
tempo, o lutador tem de aplicar
um ippon — golpe perfeito —
ou dois wazaris, que eqüivalem a
um ippon. Na luta final, como
Ugo e Yahara são estremamen-
te técnicos, os organizadores re-
solveram elevar o tempo paracinco minutos.

— Minha luta com Yahara
tornou-se sensacional porquenão foi disputada nos termos
normais. Eu queria fazer um
combate digno de meu adversa-
rio e de mim mesmo. Consegui
porque nos cinco minutos nós
empatamos em tudo, mas como
tinha de haver um vencedor,
fomos para a prorrogação e ele

Eloir Maciel

conseguiu meio ponto, aplican-
do-me um wazari.

O segundo lugar, entre os
.25 melhor lutadores do mundo,
foi considerado por Ugo não só
uma vitória pessoal mas tam-
bém uma abertura para outros
lutadores. '

— O caratê brasileiro é mui-
to técnico — disse o lutador —
e está em condições de ficar en-
tre os primeiros do mundo. Só
precisa de' um trabalho honesto
e intensivo.

Ugo, detentor de seis títu-
los internacionais, entre eles o
de campeão mundial por equipe,
experiência de quatro meses de
estágio no Japão, aluno de Edu-
cação Pisica e professor de ca-
rate na Escola Naval, pretende
fazer um trabalho de ensina-
mento da arte às crianças, mui-
to semelhante ao que Dinilson
Caribe está fazendo na Bahia,
em cuja academia há mais de
300 crianças em fase de apren-
dizado.

Salvador — A mudança de juiz
para o jogo de amanhã entre Fia-
mengo e Bahia acabou agradando
aos dois clubes e levando mais tran-
quilidade ao ambiente, até então
tenso sobretudo por causa do clima
de guerra criado pela demagogia
eleitoreira do dirigente Paulo Mara-
cajá, do Bahia, candidato a verea-
dor.

O escalado é Sebastião Rufino,
de Pernambuco, com Luís Vila Nova
e João Albuquerque, e as duas equi-
pes devem começar, às 17 horas, na
Fonte Nova, assim: Flamengo —
Cantarele, Toninho, Rondinelli, Jai-
me e Júnior; Merica, Tadéu e Zé Ro-
berto; Paulinho (Júnior Brasília ou
Luisinho), Zico e Luisinho (Mareia-no). Bahia — Joel Mendes, Perival-
do, Zé Augusto, Sapatão e Romero;
Baiaco, Alberto e Fito; Jorge Cam-
pos, Douglas e Washington Luís.

Carlos Alberto Rodrigifcs
Enviado especial

Além de tudo, Coutinho acha
prudente utilizar hoje um esquenta
cauteloso, porque o Bahia é um ad-versário mais forte e mais técnico'do
que o CRB, time contra o qual o Ma-
mengo foi todo para a frente, -çom
dois pontas abertos. A tática, poisia,acabou não dando resultado, porqueo jogo só se definiu no segundo tem-
po, com a entrada de Marciano.''3"

Marciano U Mi»!
rtf.f •.

Milhão e meio
Segundo a imprensa local, a

renda ficará por perto do milhão e
meio, o que parece razoável, previ-são diante do interesse que o jogovem despertando, em função da boa
campanha do Bahia e do fato de
se tratar de uma autêntica decisão
para o time local, que, se ganharcontinuará disputando uma vaga
nas finais com Fluminense e Atléti-
co Mineiro, se perder deixa para o
Flamengo esse direito.

Pela primeira vez desde que as-
sumiu a dire.ção técnica do Flamen-
go, o técnico Cláudio Coutinho só
vai definir a escalação da equipe mo-
mentos antes do joJgo. Sua dúvida é
a ponta direita, onde Paulinho e Jú-
nior Brasília, especialistas da posi-
ção, não conseguiram agradar ao
treinador, ao qual resta a opção de
deslocar Luisinho para a ponta di-
reita, lançando Marciano no meio,
ao lado de Zico. O problema é queMarciano ainda não tem condições
físicas ideais para jogar o tempo
todo.

Marciano pode ser a solucãor,ou-
tra vez, hoje, quando a tendência de
Coutinho é escalar Marciano apeMs
no segundo tempo, porque a essárál-
tura o adversário já estará mais'ífè§-
gastado, enquanto o Flamengo se
renovará com a entrada de alguém
que possa render mais. Ao passo que,se entrar no começo, não poderiarender bem o tempo todo, uma Vèz
que não está no melhor de sua forma
física.

- O próprio Marciano prefere en-
trar só no segundo tempo, pois acha
que Coutinho deve lançar mão deite
apenas quando quiser tornar o tinie
mais ofensivo, ou seja, no'momenljb
de decidir. De início, Coutinho de-
verá manter o time mais recuadp,
contando para isso com Zé Robertp,
um ponta-esquerda de característi-
cas mais defensivas. <' A decisão final de Coutinho só-
bre. quem ocupará a ponta direita,
entre Júnior Brasília e Paulinho, se-rá tomada hoje de manhã, após unia
conversa do jogador com os doijs.
Marciano participará do diálogo,
porque há ainda a remota possibili-dade de ser lançado de inicio, com
Luisinho na ponta direita. Ontem
de manhã os jogadores, após unia
ginástica de aquecimento dirigida
por Lazaroni, fizeram uma pelada de
dois toques no enlameado campo de
futebol-society do Baiano de Tênis,
depois da chuva forte que caiu. Pre-
curando descontrair os jogadores,Coutinho apitou o jogo ajeitando
sempre as coisas para que ele termi-
nasse empatado. •

Diretor do Bahia duvida de Áulio
Véspera de eleição é sempre

uma boa oportunidade para um
candidato a vereador falar no rá-
dio. E a troca de juizes da partidade amanhã entre Flamengo e Bahia
,(Boschília por Sebastião Rufino)
serviu de pretexto para que o dire-
tor de Futebol do Bahia, Paulo Ma-
racajá, candidato pela Arena, fizes-
se várias declarações pondo em dúvi-
da a verdade do presidente da Co-
braf, Aulio Nazareno, de que o ar-
bitro paulista tivesse mesmo de ia-
zer provas do supletivo no Rio.

De qualquer maneira, Maraca-
já se disse satisfeito com a troca,
sustentando a falta de condições
psicológicas de Dulcídio Boschília,
que, segundo ele, foi abordado por
um torcedor do Bahia, na última
vez em que apitou na Fonte Nova,- e
imediatamente sacou de um revól-
ver. Assegura o candidato a verea-
dor que "não fosse a intervenção de
terceiros e um fato mais grave teria
ocorrido".

As acusações de Maracajá a
Boschília não param aí. Diz ele que,
no Bahia x Atlético Mineiro da fase
semifinal, Boschília coagiu os joga-
dores do Bahia, dizendo, antes do
jogo, que tinha visto a cera feita por

eles quando enfrentaram o Santos, e
que, se repetissem aquilo, levariam
cartões imediatamente.

Fautoni confiante

Nem só o diretor de Futebol, po-
rém, ficou satisfeito com a substi-
tuição de Boschília. Jogadores e téc-
nico também se alegraram comi o
fato, dizendo que assim ficou supe-
rada uma grande preocupação !de
todos. Fantoni acrescenta que sua
despreocupação é total também em
relação à equipe.pois a ausência ;de
Jésum não o atemoriza, uma vez
que, na sua opinião, o juvenil
Washington Luís o substituirá mui-
to bem, cumprindo à risca suas de-
terminações de ir à linha de fundo
para cruzar sobre a área. Afir/na
Fantoni que o Bahia vai jogar sem-
pre na busca do gol, tática que«só
será alterada se a esquematização
do Flamengo assim o exigir. ' ,

Sem abordar o assunto de for-
ma oficial, a diretoria do Bahia aiir-
ma que a gratificação pode ser até
de CrS 5 mil, se a vitória for por^di-
ferença de dois golsou mais.

Ingleses
jogam na
defesa

Londres — O técnico
Don Revie deu a enten-
der claramente em en-
trevista concedida on-
tem que vai jogar na
defesa, para garantir um
empate, no jogo de
quarta-feira contra a
Itália, em Roma, pela
eliminatória da Copa do
Mundo de 78, quando a
Inglaterra tentará man-
tei- a liderança de seu

. grupo. Essa tranquilida-
de da liderança é quelevará Don Revie a uti-
lizar um esquema caute-
loso, pois sua Seleção le-
va a vantagem de ter a
segunda partida na In-
glaterra, quando poderá
garantir-se em definiti-
vo.

A Inglaterra está até
agora com quatro pontos
ganhos, conseqüência
das duas vitória que ob-
teve sobre a Finlândia,
por 4 a 1 e 2 ai. A Itá-
lia inicia agora sua par-
ticipação nas eliminató-
rias e ainda terá de en-
frentar a Finlândia, que
não • se espera também
seja um adversário mui-
to fraco para os italia-
nos. Revie não quis di-
vulgar na entrevista a
escalação de seu time
para quarta-feira: disse
que só o fará na hora
do jogo.

Caxias tenta l.a vitória :
Porto Alegre — O Caxias

tenta hoje, em Caxias, sua
primeira vitória na fase fi-
nal do Campeonato Nacio-
nal, enfrentando às 16 horas
o Coríntians, que embora
não faça uma boa campa-
nha tem quatro pontos em
quatro jogos, enquanto o
Caxias está com zero, depois
de três derrotas consecuti-
v.as ' (para o Santa Cruz,
Botafogo-SP e Internado-
nal).

Times: Caxias — Bagati-
ni, Sérgio Vieira, Ademir,
Luís Felipe e Edgar; Cetie-
nir, Clóvis e Jurandir; Mau-
rinho, Bebeto e Claudirjho.
Coríntians — Tobia§,- Zé
Maria, Moisés, Ademir' e
Vladimir; Givanildo, Russo
e Neca; Vaguinho, Basílio e
Romeu. O carioca Valquir
Pimentel será o juiz e « téc-
nico Duque disse temer so-
bretudo o gramado ruim do
Caxias.
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Botafogo só continua
com chances em Manaus
M vencer o Nacional

. Manaus — O Botafogo do
R>a precisa vencer o Naclo-
nal hoje à tarde para con ti-
nuar com possibilidades de
.conquistar o titulo do Tor-
neio Nei Braga. O jogo serã
.no,.Estádio Vivaldo Lima,
nesta cidade, e vale'pela úl-
tima rodada do primeiro
turno da competição.- O Na-
clonal está com. quatro pon-
tos ganhos e o Botafogo
com dois.

.1,0 Nacional venceu o Re-
mo na estréia por 2 a O, ga-
nhandb três pontos, e em-
patóu com o Paissandu
,quarta-feira. Se vencer o jo-Mgo'de hoje entrará no se-
"gundo, que será realizado"eriT Belém, em ótimas con-
¦dições de conquistar o títu-
•10:

O Botafogo está em ter-

ceiro lugar: estreou bem
contra o Paissandu, vencen-
do por 3 a 2, mas perdeu
em seguida de 2 a O para o
Remo. A tabela do segundo
turno, já está pronta: dia
21, Paissandu x Nacional e
Remo x Botafogo; dia 24,
Remo x Nacional e Paissan-
du x Botafogo; e dia 28, Bo-
tafogo x Nacional e Remo
x Paissandu.

Os times para o jogo de
hoje devem formar assim:
Nacional — Borrachinha,
Santana, Djalma, Antônio
Carlos e Plorêncio; Estélio
e Artur; Botelho, Gilberto,
Netinho e Nilson: Botafogo
— Ubirajara", Miranda, Os-
mar, Nilson Andrade e Chi-
na; Carbone, Cabral e Ma-
rinho; Manfrini, Nilson
Dias e Mazinho.

./r

Campeonato Nacional
FASE FINAL

JOGOS DE HOJE
Grupo Q

Palmeiras x Internacional (São Paulo, léh)
Ponte Preta x Sante Crui (Campinas, 16h)
Caxiai x Coríntians (Caxias de Sul, 16h)
Botafogo SP x Portuguesa (Ribeirão Preto, léh)

" Grupe R

o Bahia x Flamengo (Salvador, 17h)
Fluminense x Vasco (Rio, 17h)

Náutico x Grêmio (Recife, 17h)
CRB x Guarani (Maceió, 16h) )

JOGOS DE QUARTA-FEIRA
[ Grupo Q

Português» x Santa Crui (São Paulo, 21 h)
Botafogo SP x Palmeiras (Ribeirão Preto, 21h)

Caxias x Cbritiba (Caxias do Sul, 21 h)

Grupo R

Grêmio x Vasco (Porto Alegre, 21h)
Níuitco x Fluminense (Recife, 21 h)
CRB x Bahia (Maceió, 21 h)
Guarani x'Atlético MG (Campinas, 21h)

JOGOS DE QUINTA-FEIRA

Grupo Q
Coríntians x Ponte Preta (São Paulo, 21h)

Classificação
Grupo Q

- 2.»
*! 3.»

A.'

"6.°
'¦': 

7.»

8.»

9.»

hternacional

Coritiba

Ponte Preta

Palmeiras

Coríntians

Santa Cruz

Botafogo (SP)

Portuguesa

Caxias

PG

9

7

6

4

4

3

2

1

O

J

4

.4

3

3

4

4

4

3

3

V

3

3

3

1

1

1

1

O

O

D GP GC DG

1

1

O

O

1

2

3

2

3

11 3

3

O

4

2

8 13

7

3

1

O

O

O

O

O

O

o

1 .• Fluminense

3.»
4.»
5.»
6.»

ÍJLÍ i3ft
.-.t-jj-,""* fl 0

9.»

Atlético MG

Flamengo

Bahia

Vaieo

Náutico

Guarani

Grêmio

CRB

Grupo R

PG V E GP GC DG

4 0 8 1

3 0 9 3

2 11 5 1

2 11 4 0

111 2 0

0 2 2 0

0 2 4 0

0 12 3 0

0 0 18 0

Grêmio tenta
a Ia. vitória
na fase final

Recife — Sem possibilidade de
classificação para a disputa do títu-
Io do Campeonato Nacional, Grêmio
e Náutico enfrentam-se a partir das
171h, no Estádio do Arruda, em par-
tida sem qualquer motivação. Após
cumprir boa campanha nas duas pri-
meiras fases da competição, o Grêmio
caiu de produção nesta fase final, na
qual ainda não obteve vitória.

Equipes: Grêmio — Alexandre II,
Eurico, Ancheta, Beto "Fuscão e Vil-
son, Vítor Hugo, Jerônimo e Iúra, Zé-
quinha, Alcindo e Tarciso. Náutico —
Luis Fernando, Borges, Beliato, Ote- ,
railton e Clésio, Ednaldo, Toninho,
Vanusa e Didi Duarte, Dedey, Mário
e Marquinhos. Juiz: Luís Carlos Fé-
lix.

No Estádio Rei Pele, em Maceió,
às 16h, o Guarani enfrenta o CRB
com o objetivo de fazer três pontos
para continuar com chance de dispu-
tar a classificação à fase decisiva do
Campeonato Nacional. Já o CRB na-
da mais aspira em termos de colo-
cação.

Equipes: Guarani — Neneca, Mi-
randa, Nelson, Edson e Deodoro, Fia-
marlon e Zenon, Flecha, André e Zi-
za. CRB — César, Espinosa, Pires, Fi-
fi e Flávio, Deco, Alberto e Silva, Es-
pinheira, Joãozinho Paulista e Antô-
nio Carlos. Juiz — José Aldo Perei-
ra.

Botafogo e Portuguesa jogam no
Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Pre-' to, às 17h, mas a partida não desper-
ta maiores interesses, pois, se a Por-
tuguesa'não realiza boa campanha, o
Botafogo atravessa uma fase muito
ruim. Equipes: Botafogo — Eduardo,
Wilson Campos, Nei,'Manuel e Minei-
ro, Lorico e Mário, Zé Mário, Sócra-
tes, Arlindo e João Carlos. Portugue-
sa — Lula, Marinho, Rostain, Cale-
gari e Isidoro, Badeco, Antônio Car-
los e Sabará, Nardela, Enéas e Bisto.

No Estádio Moisés Lucarell, em
Campinas, a Ponte Preta enfrenta o
Santa Cruz, às 171h, disposta afazer
três pontos e seguir invicta. Aírton
Vieira de Morais será o juiz.

América reformula o seu

futebol com Tim e Vigio

Loteria
Esportiva

E' de Cr$ 28 milhões 695 mil 275 e 12 cen-

tavos o prêmio do Teste 312 da Loteria Espor-

tiva, ja descontado o Imposto de Renda, produ-
to da venda de 10 milhões 550 mil 915 cartões,

que deram uma arrecadação de Cr$ 91 milhões
096 mil 111 e 50 centavos. Ontem, deu coluna

1 no jogo 8 (Pinheiros 2x0 9 de Julho).

A diretoria do América está
estudando a reformulação de sua
comissão técnica.. Em 1977, ela
poderá ser formada por José Bo-
netti, diretor remunerado, Hé- ,
lio Vigio, chefe da preparação fi- .
sica e Tim como treinador;' Os
dirigentes tentam manter o as-
sunto em sigilo, mas a reestru-
turação do departamento de fu-
tebol começará logo que termi-
nàr oCámpeonato Nacional, em-
bora o time não participe' das
finais. A contratação de José
Bonetti depende de vários .fa-
tores, todos ligados à vida parti-
culàr do ex-supervisor do \ Flu-
minensé, que ;não, tem, no mo-
mento, condições de trabalhar
em tempo integral no América.
i Bonetti viajara para a Eu-
ropa em dezembro, voltando an- .
tes do Natal. O prazo será su-
ficiente para definir sua contra-
tação. Ele foi sondado por dlri-
gentes do América, aceitou a
oferta em principio, mas o pro-
blema de horário tornou a si-
tuação indefinida. O assunto Bo-
netti não é segredo, mas a con-
tratação de um treinador é tra-
tada com cautela pelos diretores
do clube. Admildo Chirol tem
contrato até o fim do anó e sua
situação será resolvida na pró-
xima semana. O vice-presidente
de futebol, Álvaro Bragança,
afirma que não há nenhum mo-
vimento concreto no sentido de
contratar Tim.

Froner e Danilo
Os dirigentes não gostaram

da atitude de Admildo Chirol,
que pediu dispensa e não acom-
panhou o time que jogou ontem,
em Governador Valadares, con-
tra o Cruzeiro, e joga hoje em
Manhumirim. O presidente Wil-
son Carvalhal era de opinião'
que Chirol deveria estar à fren-
te da equipe do América, mas o
técnico foi liberado por Álvaro
Bragança. O fato não teve boa
boa repercussão e admite-se a
volta de Admildo Chirol ao car-
go de supervisor, que ocupava
antes de assumir em substitui-
ção a Danilo Alvim.

Os nomes de Carlos Froner
e Danilo Alvim também foram
estudados pela diretoria. Froner,
porém, Interessa ao Cruzeiro,

enquanto Danilo informou que
não quer voltar ao América, pe-
Io menos no momento. O nome
de Tim passou a ser considerado
o ideal, já que o próprio treina-
dor garantiu, em Salvador, que
não deseja continuar dirigindo
o Vitória. Segundo informações
que chegaram ao conhecimento
de dirigentes do América, a me-
lhor opção para Tim seria trei-
nar uma equipe do Rio, ficando
perto da família.

O vice Álvaro Bragança ga-
. rante que as mudanças serão
efetuadas no momento certo, óú
seja, em janeiro de 1977. O clu-

• be estuda a possibilidade de con-
tratar um lateral-direito e um
esquerdo, além de üm zagueiro
de. área e dois atacantes. O pre-
sidente Wilson Carvalhal disse
que já teuv quatro nomes em
sua agèhdá, mas prefere man-
tê-ío$ em sigilo. Segundo expll-
cou, o América aguardará o co-
meço do próximo ano para ini-
ciar as contratações.

A excursão que o time prin-
clpal fará à América Central es-
tá acertada. José Bonetti inter-
feriu para que as partidas amis-
tosas pudessem ser concretiza-

- das. O único problema que o
clube enfrenta é o dòs passapor-'
tes. Ainda não está certa a pre-
sença do técnico Admildo Chirol
na delegação, pois ele deverá fi-
car no Brasil, dirigindo a equipe
mista que participará de um
torneio em Goiás. O atual su-
pervlsor, Aby Hauser, deverá ser
o treinador nos jogos que o
América fará pela Colômbia e
países da América .Central. Aby i
já dirigiu a equipe ontem e o
fará hoje.

O time provável para jogar
em Manhumirim é o seguinte:
Zecão; Edmilson, Biluca, Osmar
e Álvaro; Pio, Jarbas e Mauro;
Reinaldo, Aííton e Gilson Nu-
nes. A delegação volta amanhã,
com reapresentação marcada
para terça-feira pela manhã.
Na. quarta, um grupo seguirá
para Goiás e outro para a Co-
lômbia, onde a estréia é dia 19.

VOCÊ NÃO PRECISA SER RICO
PARA COMPRAR UM EQUIPAMENTO DE SOM.

. Crédito na hora,
Sem entrada

Sem fiádòr
,1.° pagamento

Só em dezembro a\9Él

Amplificador Scott 70 w Stereo
Caixas acústicas Allson Scott 30 w

1 Toca-discos importado

I Receiver Unimack VR.390 70 watts
2-Caixas Bravox 50 watts
1 Toca-discos Watec WS completo

E AINDA
GANHA
GRÁTIS
UM FONE
DE OUVIDO

Cr$ 4.998,00 Cr$ 6.987,00
A EMPRESA QUE FAZ DE TUDO PARA QUE 0 CLIENTE FIQUE SATISFEITO

mansão sfudio som
Departamento de Atacado
MATRIZ FLAMENGO
Ru.i Silveira M.itiins. 74 casa

FILIAIS: TIJUCA COPACABANA
Rua Maior Ávila, 455 NO PC' S Pena Av Copacabana, 330 A

j0 Rua Rabilòma, 49 1.B Em frente ao Copacabana
CENTRO NITERÓI

sa Rua Uruçjuaiana, 16H Sobrado R. Acadêmico Walter Gonçalves. 122
Esc] Pres Vargas -, Fsq 'li-Conceição, ao lado tia 1'relciii
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¦» ir

Palmeiras
precisa
da vitória

jSão Paulo — O Palmeiras

lie.

i.T

IP

1

ficará numa posição mui-
to ruim, praticamente des-
classificado das finais, ie
não vencer o Internacional
esta. tarde no Morumbl (17
horas), pois está em quarto
lugar, atrás não só do pró-
prio Inter como também do
Coritiba « da Ponto Preta.
Se vencer, dificilmente dei-
xará de manter sua tradl-
ção de ir às finais.

. Sob a arbitragem de José
Roberto Wright, do Rio, os
times serão: Palmeiras —
Leão, Rosemiro, Samuel,
Arouca e Ricardo; Pires,
Ademir da Guia e Jorge

•Mendonça; Edu, Toninho e
Nei. Internacional — Man-

"ga, Zé Maria, Figueroa, Ma-"rinho 
e Vacaria; Caçapava,

-Falcão e Jair; Valdomiro,
Dario e Lula.
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Campo Neutro aJosé Inácio Wernech
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lógica, pelo retrospecto e pelo
valor de seus jogadores, o Fluminen-
se não poáe deixar áe ser âestacaáo
como favorito, e bom favorito, para a

partiâa áe hoje no Maracanã. Ó técnico Má-;
rio. Travaglini preocupa-se contuáo'com q.antijogo que o Vasco prepara-se para.exe-cutar; pois o Fluminense não têm ainâà pa-ciência para enfrentar esquemas defensivos:

O problema, evidentemente, é do Flumi-
nénse e o Vasco, que ¦ conhece suas limita\
ções, não deve- ser apeãrejaão por se preo*-cupár.mais em destruir as manobras alheias]
do que em construir as suas, e esperaryà gra-;
çá áe um contra-ataque para aproveitá-lo
comia ratfiãez, a disposição e o talento de
seu centro-avante Roberto:

Em termos táticos, portanto, creio que
se poáe antever áesáe já o que será a par-
tiâa. O Fluminense no ataque, a dominar o
meio-áe-campo com as súbiàas de seu apoia-
dor Pintinho, e o Vasco fechado, em bloco,
evitando exppx-se como o boxeador que teme-
a potência dos murros do rival.

O jogo então dependerá muito áe quati-
dades que o Fluminense possui, mas que, pe-
Ia irregularidade [de suas exibições, nunca
sabemos se conseguirá pôrlas em açãò.Re-
firo-me, por exeiryplo, às entradas êm^dtago-
nal de Gil, que ele só consegue executar bem
quando em perfeita forma física. E refiro-me *j
às avançaáas áe Edinho — uma ãas grandes
opções de ataque em velociâaáe áq Flumi-
nense. Se não se impressionar com asiaáver-
tências áe Osvaldo Branáão e encontrar
companheiros àispostos a lhe abrirem, êspa-
ços, Edinho terá hoje um papel importantis-
simo contra o Vasco.

E refiro-me, por fim, d Rivelino. Joga-
dor ãe talento espantoso, Rivelino não vol-
tou mais a produzir o que vinha proâuzin-
do, por exemplo, à época áa excursão aos
Estaâos Uniâos. Está áe tal forma lento que,
contra oFlamengo,.o time produziu mais de-
pois de sua expulsão. Sua substituição por
Erivelto, âurante a parUàa, poáeria ser mes-
mo uma boa opção tática para o treinador
Travaglini.

NA 

Bahia, apesar de todo o mistério de
Cláudio Coutinho, o Flamengo deve
começar mesmo com Júnior Brasília
na ponta-direita. Este é um jogador

que tem muito a aprender, mas de qualida-
des superiores às de Paulinho e, sobretudo,
um jogador de grande velocidade.

Minha impressão é assim que Coutinho
guardará Marciano para o segundo tempo,
para a possível tentativa de conseguir três
pontos. Seria um grande resultado, um re-
sultado quase bom de mais para ser espera-
dó pelo Flamengo, pois o Bahia é um time
enjoado, destes de tocar a bola com calma
e cadência, sem se impressionar com a maior
categoria dó adversário. 

Se não me engano, o Bahia passou mes-
mo a primeira fase do Campeonato Nacio-
nal quase sem sofrer gols e um tropeço ini-
ciai na etapa final não impediu que, já no
sábado passado, fizesse uma boa apresenta-
ção no Maracanã." "É um jogo decisivo, em Salvador,, pois o
Flamengo precisa ganhar — e o Bahia luta
para hão perder as esperanças. Um jogo que
será disputado com o coração no campo —
e os ouvidos no Maracanã.

; Mtòr Mário Franco manda-me cópia
\âe uma carta enviaáa ao presidente

ãò Botafogo, a propósito áa compra
áe Dé. Inicialmente, é bom lembrar-

mos que a compra não se acha concretizada,
mas nem por isto áeixa o leitor áe ter razão
ao achar que o Botafogo agiu mal.

Dé tem suas quáliãaães — mas elas são
limitaáas, a serem exploraâas monocoràica-
mente, com um tipo áe jogaáa ensaiaàa e

que ceàose torna conhedàa áos adversários.
É ainda um jogador áe temperamento difí-
cil. Eu lembrava aqui que o presidente Char-
les Borer parece ter âaão jeito em outros gê-
nios rebelâes, como o áe Mário Sérgio, mas
nem por isto se poáe deixar de considerar
Dé um risco novo e granáe.

O leitor estranha aináa a velocidade da
transação, mas esta não parece ter siâo tão

granáe assim, por notícias que me chegaram
ultimamente. Tuão estava combinaáo há ai-

gum tempo e até mesmo aquela estranha
saído de Dé, na partiâa contra o CRB, foi
teleguiada, para criar o clima necesário a
sua transferência. . .

DE PRIMEIRA: A grande sensação do
campeonato alemão é o centro-avante Klaus
FUcher, do Schalke. Fischer passou uma
temporada afastado, em conseqüência de
seu envolvimento em um "acordo" do time
do Schallce. Aqui no Brasil há histórias se-
nralhantes, que nunca foram apuradas. ///
Se nossos técnicos insistem em criticar jui-
zes, lançando sobre eles a culpa pelas der-
rotas de seus times, por que aos juizes não
se dá o direito de analisar o trabalho dos
técnicos? Seria uma delícia ouvir coisas as-
sim: "O técnico Fulano de Tal é um incom-
petente, e sua tática um desastre".

0



Vasco em clima
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SUNGADELYCRA
Unisse*, cores sortídas^
Copo com 3 sungas
Preço normal Cr$2T,50

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 16,50

CAMISA ESPORTE
TERGAL,
Manga curta, várias cores
Esmerada confecção
Tamanhos 1 a 5
Preço normal Cr$ 69,50

CASA IVIAIMSUR
SUPEROFERTA SAARA Cr$ 49,50

PCA. DA RHPUBLICA. 96 e 96-A
n c rr-T-7.

FORRAÇÃ0MILACR0N
O toque de bom gosto
em sua casa, escritório etc.
Preço normal Cr$ 139,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 115,00
(metro quadrado, colocado)

R. DA ALFÂNDEGA. 334/6

PERUCA KANEKALON
BL.ACKPOWER

A peruca do momento -\ ,%
Preço normal Cr$ 150,00 \-~n

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 100,00

FERES SAUBV1A
R. DA ALFÂNDEGA. 253 e 269

TOALHA PARA
MESA EM UNHO

Tamanho 1,00x1,00
Padrões variados
Preço normal Cr$ 35,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 22,80

JOGO DE TOALHA
ELE X ELA

Garcia, 4 peças
Diversos padrões.
Preço normal Cr$ 150,00

MINI-SECADORMECCA

míÊu m\

SUPEROFERTA SAARA CrS 99,80

R. DA ALFÂNDEGA, 198 e340
MODA
UNISSEX

Ar quente e frio.
Ideal para penteados.
115 Volta .
Preço normal Cr$ 170,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 145.00

k,^. J&À
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BonèVLEVrS

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 32,00
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li ri I mR. flutuante, porcentagem etc.

H | j! JM^> SUPEROFERTA SAARA Cr$ 399,00
Ou 4 de CrS 120,00 Ou 10 de Cr$ 58,00

(Grátis adaptador/carregador)

SKATE BANDEIRANTE
O divertimento da onda jovem.

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 159,00Ou 3 dé Cr$ 56,00 )

GRUPO UNIÃO-CAUTELA
AS ÚNICAS EMPRESAS DA SAARA OPERANDO EM TODOS OS RAMOS

DO MERCADO DE CAPITAIS E SEGURADOR.
UNIÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CAUTELA CORRETORA DE SEGUROS. > _
R. da Alfândega, 323 - 6o. and. - 224-7890 - 224-7213 - 224-7067 - 2834544 e 283-4593;

Envolvido ainda pelo clima deexpectativa e tensão — que domi-
nou as eleições para a presidênciado clube e só aos poucos vai vol-tando ao normal — o time do Vas-co praticamente decide sua sorteno Campeonato Nacional hoje àtarde, às 17 horas, no Maracanã,
enfrentando o Fluminense, que é olíder do Grupo R, ao lado do Atlè-
tico Mineiro.

Só a vitória interessa ao Vasco,
mas ainda assim o técnico Paulo
Emílio anuncia que vai jogar com
cautela, na base de contra-ataques.
O Fluminense, em posição mais
tranqüila na tabela, jogará desfal-
cado de Miguel, vetado ontem peloDepartamento Médico*. Com arbi-•tragem de Agomar Martins, os ti-
ines devem começar assim: Flumi-
nensè — Renato, Rubens Galaxe,' Carlos Alberto, Edinho e Rodrigues
Nebo; Pintinho, Paulo César e Dir-
ceu; Gil, Doval e Rivelino. Vasco —
Mauro, Gilson Paulino, Abel, Gaú-•cho e Marco Antônio; Zé Mário,
Zanata e Luís Carlos; Luís Fuman-
ohu, Roberto e Galdino.

Nova alteração :&:"
O técnico do Fluminense, Mário

Travaglini, sabe que o jogo é impor-
tante, mas não o' considera decisi-
vo para a classificação às partidas

finais do Campeonato. Mais uma
vez, o treinador terá que alterar a
formação da equipe porque o za-
gueiro Miguel foi vetado.ontem de
manhã pelo Departamento Médico:
Carlos Alberto passará para o meio
da área, entrando Rubens Galaxe
na lateral-direlta.

— Parece impossível: que eu
tenha me machucado no Maraca-
nã, pisando num buraco — lamen-
ta Miguel. Mas a verdade é que o
maior estádio do mundo tem o pior
gramado do Brasil. Como o tempo
está chuvoso mesmo, os médicos
acharam melhor que eu volte ao
time quarta-feira, em Recife, con-
tra o Náutico.

O susto
Durante a recreação da ma-

nhã de ontem, quando Travaglini
colocou três equipes em campo com
cinco jogadores cada uma, Riveli-
no torceu o pé direito e ficou du-rante alguns minutos deitado, masem seguida voltou ao treino. Ape-
sar de não ter acontecido nada de
grave, Travaglini disse que espe-
raria até hoje para confirmar a es-calação do jogador. Além de re-
mota, a possibilidade de mais umdesfalque não preocupa o time,
pois' todos têm confiança em Eri-velto, a começar por Paulo César:

A principal preocupação de
Paulo Emílio é neutralizar ò meio-
campo do Fluminense, normalmen-
te o setor que transforma em ata-
quês perigosos as jogadas do seu
adversário de hoje. Ele conversou
com Zé Mário e Luís Carlos, pe-dindo-lhes que não deixem espaços
para Paulo César, Rivelino e Pinti-
nho. Só não pôde falar com Zana-
ta qué, acompanhado de Marcelo,
Abel e Luís Augusto, viajou ontem
para Porto Novo do Cunha, em
Além Paraíba, para representar o
Vasco no enterro da mãe do golei-ro Mazaropi.

Se- as preocupações de Paulo
Emílio já eram suficientes na vés-
pera de uma partida importante —•
para se classificar o Vasco precisa
de pelo menos 11 pontos em cinco
|ogos — os problemas se agrava-
ram com o desfalque de Mazaropi.
O 'técnico optou pela última hipp-
tese que lhe restava: escalar Mauro,
o terceiro reserva. Teiitando enco-
rajá-lo, Paulo Emílio conversou
durante alguns minutos com o go-leiro. Depois do treino, parecia sa-
tisfelto com o que observou.

Logicamente a falta de jo-
gos influi no rendimento de um go-leiro. Mauro, entretanto, tem trei-
nado com empenho, mostrando re-
flexos. Lamento ter que lançá-lo
numa partida importante, sem queele tenha jogado antes, para ga-nhar rtimo. Sei que é difícil, mas
não considero impossível, conseguir
11 pontos em 5 jogos. Acho que com
14 pontos uma equipe se classifica.

Outro fator contribuiu para au-
mentar as preocupações do treina-
dor: terá que lançar o ex-juvenil
Gilson Paulino na lateral direita.
Toninho, o titular, escondeu unia
contusão no joelho esquerdo e trei-
nou durante o coletivo de anteon-
tem, agravando o problema.

Paulo Emílio comentou a ati-
tude do jogador, que classificou deincompreensível, afirmando:Ele está bem fisicamente.
Poderia ter sido poupado do cole-
tivo que não faria diferença. Não
falou com ninguém, preferiu trei-
nar por conta própria e agora des-
falca o time.

O que Paulo Emílio não comen-
tou, mas ficou evidenciado com a
atitude de Toninho, é a inseguran-
ça que levou o jogador a esconder
a contusão. Toninho não conseguiu
se firmar como-titular e, quando

Paulo Emílio tem muitos problemas

Rivelino não jogou contra oGuarani porque estava suspenso eErivelto o substituiu muito bem.Considero o Erivelto um -dos me-lhores jogadores de meio-campo doBrasil. Acho mesmo que pode sertitular, em qualquer time; se sairdo Fluminense.
O zagueiro Carlos Alberto co-meteu um equivoco ao afirmar on-tem que o time para o jogo de ho- ¦

je será o mesmo da decisão doCampeonato Carioca, também con-tra o Vasco. Naquela partida, Car-los Alberto também jogou como za-
gueiro de área, mas ao lado de Mi-guel, pois Edinho estava suspenso.O importante é que todosdevemos colaborar uns com os ou-tros, nesse momento em que aequipe está muito bem. é a Linicadas 18 finalistas que venceu osquatro jogos dessa fase.

Paulo César adiou para a se-mana que vem uma resposta ao
presidente Francisco Horta, que lheofereceu novo contrato, seis mesesantes do fim do atual.

O presidente nie apresentouuma proposta, nas mesmas bases em
que renovou corri o Rivelino. Acho
que precisamos conversar melhorsobre o assunto, mas já é certo que,se eu sair do Fluminense, não será
para nenhum outro clube do Bra-sil.

1

tinha mais possibilidades, o Vascocomprou o passe de Orlando. Otreinador orientou durante longo
tempo o lateral Gilson Paulino, ex-
plicando como quer que ele jogue.Paulo Emílio, entretanto, nãoadiantou se pretende fixá-lo nadefesa ou se o lançará no apoio aoataque, conforme vinha jogando otitular:

— Com mais um desfalque, não
poderia exigir muito do time. Mas
também não vou deixar que o ad-
versário saiba com antecedência o
que pretendo fazer. Posso anteci-
par que teremos todo cuidado com
o meio-campo do Fluminense, as-sim como fizemos nas finais do
Campeonato Carioca. Temos algu-mas variantes para atuar à basede contra-ataqiies.

Reformulação
As eleições terminaram, o am-

biente aos poucos vai ficando nor-
mal e os jogadores reencontram a
tranqüilidade qúé não tinham há
muito. As primeiras palavras, em
tom de confidencia, dizem respeito
ã reformulação de vários setores
do Vasco. Do Departamento de Fu-
tebol às marquises do Estádio de
São Januário, muitas coisas podemser mudadas a partir da próximasemana.

Um dos principais pedidos queAgatirno da Silva Gomes recebeu,
logo depois de reeleito, referia-se à
área patrimonial. Alguns colabora-
dores, conselheiros e até pessoas li-
gadas à oposição, pediam a recupe-
ração das marquises do estádio. Em
dia de chuva, as goteii-as castigam
boa parte da área social. Outra
reivindicação, considerada impor-
tante por alguns, está ligada ao res-
taurante do clube, praticamenteabandonado. Nem os jogadores con-
centrados usam o restaurante.

o aumento de CrS 18 mil (seu sa-lário atual) para Cr$ 25 mil men-sais. Ao tomar conhecimento da hntenção do clube, explicou que nàose manifestará por enquanto:
— Não quero dizer quanto pre-tendo receber no próximo contrato!

Pode ser que o clube queira até me
pagar mais do que pretendo pedir.Vou esperar a proposta para ne-
gociar.

Orlapdo e Geraldo tiraram ra-diografias das. articulações, encer-rando os exames médicos, simplesformalidades, pois os dois já assi-naram com o clube por dois anos;Ramon, outro reforço, terminará
terça-feira os, exames médicos. Na
quinta, irá a Recife providenciarsua transferência para o Rio. Or-,

, lando treinou pela primeira vezf
participando da pelada de dois to-
quês, durante a recreação, única
atividade de ontem para os joga-dores.

Negociação

Renovação

íÉk' ' I ^

O atacante Roberto vai almo-
çar com um grupo de colaborado-
res do presidente do Vasco, na pró-xima semana. Os adeptos de Aga-
tirno querem que o jogador renove
contrato com o clube antecipada-
mente, idéia encarada como uma
tentativa de acabar com os rumo-
res da venda de Roberto ao Flumi-
nense. O atual compromisso do jo-
gador termina dia 31 de dezembro.
O atacante recusou anteriormente

«wjjihjm»'*» k**urti*iM»i >i»n*.i.., ttffvrmnts

Embora os dirigentes tentem
manter em sigilo as negociações
com o Guarani, envolvendo Ziza,
Pàplo Emílio comentava aberta-
mente a validade da contratação do
ponta-esquerda, que joga com a
mesma desenvoltura no lado opôs-
to. O técnico disse que a versatili-
dade dos pontas é de grande im-
portancia em seu esquema. Paulo
Emílio acredita que será mantido
no cargo. .

— Todas as contratações feitas
antes das eleições, e agora a do Zi-
za, têm sido através de' indicações
que venho fazendo ao presidenteAgatirno. Acho que se ele não quis-sesse renovar meu contrato, não
contrataria os jogadores que tenho
indicado. Por isso espero fazer um
bom trabalho no próximo ano. Se.
eu tivesse esses jogadores antes,
podia garantir que o time estaria
na decisão.

O passe de Ziza, estipulado em
CrS 2 milhões, pode sofrer uma reè,
dução: os dirigentes do Vasco pre-tendem incluir na. transação o za-
gueiro Fernando, atualmente eiri-
prestado ao Volta Redonda. En-
quanto noticias de São Paulo da-
vam conta de que o jogador só viria
ao Rio depois de o Guarani encer-
rar sua participação no Campeo-
nato Nacional, há quem garanta
que ele estará em São Januário dia
28, assinando contrato.

ss* mmm*»> m
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Mauro, terceiro goleiro do Vasco, terá a responsabilidade de enfrentar o ataque do Flu

O jogo Flamengo x Bahia está na página 44



"WáfkiRNAL BRASIL
Rio de Janeiro D Domingo, 14 de novembro de 1976

y\ ^mmm%. Durante I
^tlatnlV 2\CmÊstemêSl ^^

/com confortir^^^Q^^^ ^^^^B

A ARTE DA COZINHA ITALIANA CHEGA
AO BRASIL COM O CHEFE
MÁRIO "À LUZ DE VELAS;

Cleusa Maria

Decore agora o seu lar sem
os atropelos de última hora

Aproveite essas condições especiais para

adquirir em nosso selecionado estoque,tudo

que você precisar para a decoração de sua casa.

venha já! Decoradores e projetistas estão

^^m à sua disposição sem compromisso.
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Gelli @ Av. Copacabana, 1032 - Tela 257-8090.- 2S5-TI38/39
Rua Barata Ribeiro, 814 --Tels. 255-3570 - 235-7014
Rua VlscondedePirajá,414-Tels. 287-2146 -287-9446
Rua Conde Bonfim, 208-B-Tels. 248-0547 - 234-5125
RuaDlasdaCruz,140-A-Tels. 229-6408 - 249-5017

. „ Niterói: R. Gavião Peixoto, T)5- Tels. 711-6806 -7TI-4281
O mÓVel bem bOladO Petrópolis Magazin Gelli - Tels. 42-0343 - 42-0775

Segundas, terças e sextas até 22 hs. - sábados até 18 hs.

A abertura do Festival
Italiano, ontemi em

Salvador, serviu para
o primeiro contato

de gastrônomos
brasileiros com um dos

maiores chefs europeus.
Ele trabalhou no

L'Hermitaige,
. de Monte Cario; na
Souvretta House em
St. Moritz, até se fixar

em Florença.
Ali, nofechadíssimo

Al Luma di Candeia
(somente 10 mesas),

Mario Pagmeretti
atende a personalidades

("que sempre
comem mal") e

gourmets ("aquele
que não tem pressa,

que sabe que cozinha é
questão de tempo

e paixão").
Um artista que não

admite improvisações
em seu ofício conta,

também, três dos
seus "segredos".

~~~ -

P 
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*'i9V RELÓGIO DIGITAL HERMA Ij^^^SIbS
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Crosby, Jackie
Onassis, Marcelo
Mastroiani e Neü

Armstrong são alguns dos
apreciadores da perene ar-
rabiata, uma das especia-
lidades do chefe Mário
Pagmeretti, responsa-
vel pela requintada cozi-
nha do Da -Mario ai Lume
dl Candeia, um dos mais
sofisticados e tradicionais
restaurantes de Florença.

Ele está no Brasil, des-
de quinta-feira. Veio che-
fiar a parte de culinária do
Festival Italiano, que co-
meçou ontem, no Hotel
Othon de Salvador. Gesti-
culando muito, como bom
italiano, mas sem poses ou
afetação, ele lembra mais
um turista encantado com
as praias brasileiras do
que o famoso "mestre de
cozinha" do fechado Lume
di Candeia.

 Cozinhar é uma arte
que não admite improvisa-
ções, mas que exige tempo
e paixão. E' possível criar
em cozinha, desde que não
se invente. O segredo é
melhorar sempre. E, para
melhorar, uso o coração.
Estou constantemente à
procura de pratos novos,
pois a cozinha italiana é
regional. Varia muito de
uma região para outra.
Chego a percorrer 30 mil
quilômetros por ano, via-
jando pela Itália, em bus-
ca de produtos puros e ge-
nuínos, sem os quais é im-
possível fazer uma boa co-
zinha.-

Há cinco anos, ele chefia
a equipe de quatro cozi-
nheiros do Lume di Can-
dela, que se dá ao luxo de
ter apenas 10 mesas, e é
ponto obrigatório de almo-
ço de políticos e grandes
empresários florentinos.
Mas a paixão de Pagme-
retti pela cozinha começou
aos 14 anos (hoje está com
38), quando trabalhava co-
mo camariere.

— Sou fiorentino por
adoção, embora já tenha
trabalhado em países dife-
rentes. Já trabalhei no
L'Hermitage de Monte
Cario, no Souvretta House,
de St. Moritz, e no Savof
Hotel, de Londres. Em Fio-
rença, chefiei a cozinha do
restaurante La Loggia, do
Due Gioghi e só então fui
para o Lume di Candeia.
Lá, não temos exatamente
uma especialidade. O obje-
tivo é comer bem, ofere-
cendo pratos diferentes e
diria até personalizados.

MESA DE BOTÃO LIP
Pequena: 99,50
6u2de 53,00
Grande: 149,50
ou 3 de 53,00

KODAK XERETA
5 de 79,00

RELÓGIO BRASEIKO DE PAREDE
Eletrônico, mostrador em cor.
595,00
ou 5 de
137,00

MINI-FULMINSECT
Grátis uma pasta Fulminsect 99,50
ou 2 de 52,75

DESPERTADOR
WESTCLOCK
—com distintivo
de seu clube.
79,50

.199
FORMA PARA PIZZA

NOVO BRASIL 49,50

SUPERATACADO
Rua Buenos Aires, 255/261
Atendemos a todo o Brasil.

ACENDEDOR MAGICLICK
Modelo Novo R . Unid. 66,73

ACENDEDOR MAGICLICK
Modelo Gênio Unid. 73,32

ACENDEDOR MAGICLICK
Modelo Trigger Unid. 57,86

ACENDEDOR MAGICLICK.
Modelo Aura- Unid. 63,50

SÓ VENDEMOS EMBALAGEM
FECHADA

LENÇOL SANTISTA ESTAMPADO
ROYAL Solteiro: 69,50

Grátis 1 fronha.
Casal: .99,50
Grátis 2 fronhas.

PANELA DE PRESSÃO ROCHEDO
4 litros. 99,50 ou 2 de 52,75

COPOS ELDORADO
« Vinho: 3,50

^. 
— .—wé - T-1

Agua: 4,50
Uísque: 6,00

ISTO É QUE É SERVIR BEM: NOSSOS PREÇOS SÃO OS MENORES DO MERCADO

ACEITAMOS OS CARTÕES
DE CRÉDITO NACIONAL,

CREDICARD. ELO E PASSAPORTE «HELAL
é da gente.

HELAL é da gente com um mundo
de brinquedos para seus filhos e

um milhão de utilidades
para seu lar.

Ctntto.Matrfce Atacado: R. Buenos Aires,257,359,261.VareJo:R.daAlfândega,322,324.326eR.daAlfândega,325.R.7deSetembro,145,
147e 149. Ipanema: R. Viscondede Pirajá, 282. Madurelra: R. Almerinda Freitas, 18-.Tel.: 390-7784. PABXr224-7782.
Vtíòria-ES: R. Jerônimo Monteiro, 177 e 181. Hotel Helál: R. Jerônimo Monteiro, 935 - Tel.: 3-2955. Reservas no Rlo-Tel: 232-9375 

O chefe Mário
Pagmeretti: "O segredo

da cozinha é
melhorar sempre, por

isso eu tiso o coração"

Mas pratos requintados
não são a única preocupa-
ção do chefe Mário. Ele
tem um cuidado todo es-
pecial com os vinhos.

Procuro fazer um ca-
samento perfeito entre vi-
nhos e pratos. Para isso,
tenho de selecionar o que
há de melhor, num pais
que produz 70 mil hectoli-
tros de vinho por ano, e le-
var à mesa o que é real-
mente puro. O Lume de
Candeia é um restaurante
tipicamente para gastrô-
nomos. Quem tem pressa
não aparece por lá. Aliás,
quem tem pressa não pode
comer bem. Cozinha exige,
acima de tudo, tempo. Há
pratos que requerem ape-
nas cinco minutos para se-
rem preparados. Outros
podem exigir horas.

Um molho de carne,
por exemplo, leva pelo me-
nos cinco horas para ab-
sorver o sabor dos tempe-
ros e perder a acidez do to-
mate. E o gourmet espera,
pois ele é aquele que tem
tempo para saborear a co-
mida, que come pouco mas
escolhe o que é bom. As
chamadas personalidades,
em geral, não comem bem.

Ele ainda não conhece a
cozinha brasileira, pois é a
primeira vez que vem ao
Brasil. Mas já provou a ba-
tida' de limão e deu sua
opinião abalisada: "E' óti-
mo". Apesar de não ter
idéia sobre o que seja o
vatapá ou uma feijoada
completa, está pensando
em escolher um prato típi-
co para incluir na carta do

Transforme-se na imagem
de seus sonhos!

sem drogas
Graças âTAX CTerapiaTérmica Olralamenlo baseia-se na mducSo oa
Acelerada), descoberta na Suiça ondas térmicas nos lecidos profundos
agorape!a1a.ve2noBrasil,você do corpo e,à medida qua as gordura3
apenas necessita da 1 hora semanal vão desaparecendo, a TAT. vai
(apôs exame médica completo), paia cmaesendo os tecidos f lâcldos,
eliminar os quilos o cs ccntimetro3
excessivoa

Sem fome, sem pílulas, sem ginásticas, sem massagens

V^võjãõs
{ PESi
\ABD

iultados consegufdoa P°r Dona LB, residento

PESO ™nos1Í,3Kg CINTURA menos
ABDÔMEN monos 9 cm COXAS menc 

"

cm S. Paulo. 
^\

anos 8 cm 1
; 8,5 cm. V

cliniecenter CLINICAS DE REDUÇÃO DE PESO.

Copacabana
Praça DemdtrieRibeiro,17-12?
{Daraia Ribeiro tcq. Priaccca Isabd)

©275-9996

Meier
R.DiasdaCrur,143-
Conj.405
249-1603
tProvisóriamsrío, por lavof)

Niterói
R. Barão do Amazonas,
572-Conj.401
(Esquina do Amaral Fcaots)

718-5158

v:
Telefono ji o marquo uma consulta sem compromisso»

Paremos uma analiso detalhada do seu casa_
Para homens e mulheres.,Aberto das 8 às 20 horas

Lume de Candeia. Em com-
pensação, não esperou que
se insistisse muito para
revelar alguns segredos
até então privilégio dos
freqüentadores de sua co-
zinha. E entre as vedetes
selecionou alguns pratos
que podem ser saboreados
também pelos brasileiros.

— O Spaghetti alia Ma-
remmana é um deles. Co-
meça-se com uma salsa
(molho) que deve levar
três cabeças de alho, pi-
cado bem fino, duas salsi-
chás picadinhas e um co-
po de creme de leite. Le-
va-se tudo a uma panela
com óleo quente, ou man-
teiga, acrescentando um
pouco de molho de tomate
e pimenta vermelha. Dei-
xar cozer durante cinco
minutos. Enquanto isso, o
spaghetti deverá estar co-
zido (seis a sete minutos)
numa panela com água e
sal. Em seguida, coloca-se
o molho sobre a massa,
adiciona-se queijo parme-
são e está pronto para
ser servido.

Ele fornece também uma
receita à base de peixe que.
na carta do Lume di Can-
dela, é conhecida como
Triglia alia Livornese.

A primeira coisa a
fazer é passar o pescado,
sem tempero, na farinha
de trigo e depois fritar
numa panela com azeite
quente. Separadamente,
prepara-se um molho de
tomate fresco, com um
pouco de alho, pimenta e
sal. Esse molho deve fer-
ver durante 10 a 15 mi-
nutos. Depois, retira-se o
peixe da panela e coloca-
se no molho, em fogo
brando, por 10 minutos.
Servir em seguida.

O chefe Mário dá uma
opção para os que prefe-
rem carne de vitela.

Passa-se uma costeli-
nha, também sem qual-
quer tempero, na farinha
de trigo. Enquanto isso,

coloca-se numa panela
presunto cozido, picado
em pequenas fatias, o co-
gumelo também picadinho.
Acrescenta-se a carne, um
pouco de vinho branco e,
depois que o vinho evapo-
rar, coloca-se um pouqui-
nho de creme de leite e
molho de tomate. Após
uns três a quatro minutos,
retira-se da panela. A car-
ne será então, recoberta
com papel aluminizado,
bem vedado, e levada ao
forno por alguns minutos.
E' um prato bom para o
paladar e para os olhos.

Entre os anti-pastí (en-
tradas) ele escolheu um
dos favoritos do Lume di
Candeia, à base de carne
de vaca, crua.

Corta-se um pedaço
de carne bem gelada, em
fatias finas, e coloca-se
num prato. Em seguida,
faz-se um molho de maio-
nese, ketchup e mostarda
em pó. Mistura-se bem e
adiciona-se à carne. De-
pois é só servir.

Para completar o jantar,
a sobremesa. ^

A panna cotta leva
um litro de creme de leite.
200 gramas de açúcar e
duas folhas de gelatina
sem sabor, que ficarão no
fogo até derreter. Numa
outra panela prepara-se
um caramelado de açúcar,
que será derretido apenas
no fogo brando, sem água.
Em seguida, coloca-se tu-
do numa forma e cozinha-
se em banho-maria, no
forno, por 15 minutos. De-
pois de frio levar ao conge-
lador por três horas, para
ser servido bem gelado.

Dadas as receitas, ele
faz uma recomendação
categórica.

Com o antipasto to-
ma-se vinho branco, mal-
to seco. O peixe deve vir
acompanhado de vinho
rose, a vitela, de vinho
tinto; e à sobremesa, vi-
nho doce.

A ITÁLIA EM QUATRO
CAPITAIS BRASILEIRAS

A 

culinária é apenas uma parte nas promoções
do Festival Italiano — patrocinado pela Ali-
tália-, Flait, Vasp e Hotéis Othon — que co-
meçou ontem, em Salvador, com um jantar
para autoridades e convidados especiais. Du-

rante o jantar de pré-estréia, houve um desfile-show de
moda feminina da figurinista Roberta di Camerino, e
outro de moda masculina, de Ângelo Litrteo — e uma
apresentação do cantor Sérgio Endrigo que chegou a
Salvador, pela manhã, no voo inaugural Roma-Sálva-
dor, da AlitáUa. , _

Outra atração italiana foi o show dos Sbandiera-
tori di Gubbio, um conjunto folclórico medieval compôs-
to ipor 22 elementos. Fafá de Belém e Emílio Santiago
também se apresentaram, para homenagear o cantor
italiano Mas somente hoje o Festival será aberto ao pu-
blico Cada pessoa paga 180 cruzeiros e tem direito a
meia garrafa de vinho italiano e mesa livre, para almoço
ou jantar. A programação é apenas da pre-estreia, so
que aí não estarão presentes Fafá de Belém, nem Emílio

an 
Maso Festival Italiano se estenderá também a ou-

trás capitais. Nos dias 16 a 19, estará em São Paulo, che-
eando ao Rio dia 21, onde permanece até o dia 24. A d-
dade seguinte será Belo Horizonte (dia 26). As reservas
podem ser feitas nos Hotéis Othon, onde o Festival es-
tara se realizando. Em Minas, porem, ainda nao foi de-
cidido o local exato. ¦: - "

Mesmo sem querer dar ao Festival um caráter pu-
ramente gastronômico, os organizadores tiveram uma
preocupação toda especial em trazer da Itália nao so o
chefe Mário e uma equipe de quatro cozinheiros, mas
também todos os produtos servidos nas refeições. O car-
dápio inclui um buffet frio, com presunto, mortadela,
salanU coppa e capocollo (especialidades tipicamente
italianas, à base de carne de porco) queijos da cidade
de Parma e uma grande variedade de massas. Também
os vinhos — Santa Cristina, Marchese Antinori, entre
outros — vieram da região toscana.

TUDO EM MATERIAL ELÉTRICO m Casa titUS
PÂBX: 223,5890
Centro: ;Av. Marechal Floriano, 142/146

Av. Marechal Floriano, 154 . ;'
Copacabana: Rua Bolivar,79-A • -'.]
N. Iguaçu: Av. Nilb Peçanha, 267
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ESTAMOS 

progredindo: ao avançar mais
3,76% no primeiro semestre de 76, nos-
sa indústria farmacêutica ampliou sua
participação para 24,44%, deixando ape-

nas 75,56% do mercado para os laboratórios
estrangeiros.

Se confrontarmos esse dado com os
19,8% que nossa indústria cinematográfica
detém no mercado distribuidor brasileiro;
mais os 22,5% dos autores nacionais no mer-
cado editorial; mais 27,1% que alcançamos
no nosso próprio mercado fonográfico; mais
5,6% das nossas revistas em quadrinho; mais
0,2% de enlatados para a televisão; e mais
12% de material nacional usado no Copersu-
car, chegamos à conclusão de que, muito
mais cedo do que imaginávamos, nossos bis-
netos poderão voltar às margens do Ipiranga.

Aconselho-os, porém, a levar alguns me-
gafones e pelo menos umas 20 caixas de som
para que não se repita o que aconteceu com
D. Pedro, cujo grito, ao que parece, não foi
ouvido no estrangeiro.

Para este ano, a previsão de faturamen-
to dos laboratórios estrangeiros está em tor-
.no dos 8 bilhões de cruzeiros. Em 73, só
o Sidney Ross embolsou 9 milhões dos
nossos pacientes (por sinal, cada vez mais
pacientes). Os laboratórios enriquecem à
custa de nossas infecções, cefaléias, urticá-
rias, estados dolorosos (agudos ou crônicos),
espasmos pós-operatórios e dismenorréias.
Paciência. Podem levar tudo o que quiserem.
Desde que nos deixem ao menos a saúde.
Ocorre que alguns laboratórios, na pressa dè
aumentar seus lucros, levam também a saúde.
Existem dezenas de remédios condenados em
outros países que vêm se asilar no Brasil. O
país é muito generoso. Acho apenas que, em
troca dessa hospitalidade, os laboratórios es-
trangeiros poderiam ao menos usar de mais
sinceridade em suas bulas. No caso do Con-
mel, por exemplo, colocar no item "Indica-

ções": indicado para pessoas interessadas em
contrair agranulocitose ou neutropenia, acon-
selhável também para pacientes ávidos por
febre alta, prostração e ulceraçãb das mu-
cosas.

Outro dia, o Boca entrou numa farmá-
cia atrás de um remédio para dor de cabeça.
O balconista (os balconistas e farmaíêuticos,
às vezes, recebem brindes de alguns labora-
tórios para empurrar seus produtos) imedia-
tamente apresentou um envelope de Noval-
gina.

Não. Novalgina não. Está condenada.
Está? — surpreendeu-se o balconista

— qual foi o crime que ela cometeu?
Foi condenada pela FDA.
Pela FDA ou pelo FBI?
FDA — Food and Drug Administra-

tion.

QNO NOVO
MÓVEIS NOVOS

^ çom presentes da Fábrica

w^ 11111

ESTANTE LUXO
cerejeira ou louro
Mod.20-2,20x2,20

4.800,
PRESENTEilcadeiraMarquesa

Duplex
' 3 portas:
2.570,

• Presente:
S Almofadão
infantil

IffiM

;4 portas: § 
;:S I\«[\.!!;;

;3.200j||Mu

5 portas: 4.080,
Presente: Almofndaoveludo
A PRAZO SEM ENTRADA

ENTREGA IMEDIATA
Aceitamos pedidos sob encomenda
DOMINGOS ATÉ 12 HORAS

Seg. a sábados até 20 h
ESTR.DOTINDIBA1983

TAQUARA-JACAREPAGUA'
TELS:392-1856 E 392-1700

¦EXPRESSÃO CORPORALI

Clinica de Estética e Revitalização
Xavier da Silveira.'!45 .-";*4°'apH.

237-7185.'235 1067:237-2462

¦EMAGRECIMENTO RÁPIDO"
(ESTÉTICO) (cm)

CELUIITES - PLACIDEZ 
"fstl

. GORDURAS LOCALIZADAS Líxl
Clinica de Estética e Revitalização

Xavier'da Silveira, 45- 4°and.
237-7885. 235-1067. 237-2462

Ser mulher
... é ser bela, acima de
todos os preconceitos. Con-
quiste o direito de ser bela
em qualquer idade. A clí«
nica de Cirurgia Plástica,
Estética e Reparadora Dr.

Waldir Camilo Jorge traz a
você o milagre da moderna
técnica cirúrgica, para lhe
oferecer o rosto e o corpo
com que você sonha. Ré-
nove sua beleza e aparen-
te os anos que não tem.
Atendimento selecionado.
Marque hoje sua consulta.
Clínica de Cirurgia Plásti-
ca, Estética e Reparadora
Dr. Waldir Camilo Jorge.
Av. Copacabana, 540 —
Telefone 257.742Q

DRUG
AND

DROGA

* U «°®. * é> «fe»

Então foi condenada nos Estados Uni-
dos. Aqui no Brasil não temos tido queixas.
O comportamento da Novalgina é exemplar.
Pode levar que eu garanto.

Nunca — esbravejou Boca. — O que
não é bom para os Estados Unidos não é
bom para o Brasil.

Bobagem. O que ela contém?
Dipirona. A dipirona produz altera-

ções na composição do sangue e ataca os
glóbulos brancos.

E daí? Depois da Novalgina, o senhor
toma Globulex. Globulex defende os glóbu-
los brancos.

Globulex também está condenado.
Causa deficiência na coagulação do sangue.

Para isso — disse o balconista, apa-
nhando outro remédio — nós temos Vitak
que regula o sangue coagulado. O senhor to-
ma a Novalgina, depois toma o Globulex, e
depois duas colheres de Vitak.

Mas não dizem que Vitak provoca ca-
rência de outras vitaminas?

Provocava, no passado. Hoje nós te-
mos um complexo multivitaminado com vi-
taminas A, B, C, D, E, F, até W e mais ferro,
cálcio, cobalto, cobre, magnésio e manganês.

O manganês me dá dor de cabeça.

E qualé o problema? O senhor toma
outra Novalgina.

OBoca 

saiu da farmácia com uma saca de
supermercado cheia de remédios. Os
laboratórios já descobriram que o bra-
sileiro adora um remédio. Existem per-

to de 20 mil medicamentos circulando pelas
farmácias do país. Só para combater a fadiga
são 127. Já tomei todos e estou mais cansa-
do do que nunca. Na bolsa de D Isaura, tia do
Boca, tem mais remédios do que na pasta de
qualquer propagandista de laboratório.

O alergista Mário Coelho declara que os
remédios não deveriam ter bula: "Só em ler
a bula a pessoa acha que pode se autome-
dicar". Nem tanto, doutor, nem tanto. Qua-
se ninguém consegue traduzir as bulas. Es-
tou vendo uma aqui a minha frente indicando
as propriedades do remédio: "a propanteína
é um eficiente bloqueador colinérgico com
pronunciada ação neutralizadora das hiperro-
nias do vago. A ergotamina é um clássico sim-
paticolítico que completa a tridimensionalida-
de antidistônica". Realmente um remédio
com essas propriedades não pode deixar de
fazer efeito. Não sei bem qual, mas para ai-
guma coisa deve servir.

O brasileiro vai botando pra de.ntro o
que aparece (com uma predileção especial por
antibióticos e antidistônicos). Tenho uma ami-
ga, Angela, que não passa um dia sem entrar
numa farmácia para saber "das novidades".
Angela coleciona remédios como quem junta
figurinhas. Tem toda a coleção de antireumá-
ticos, faltam apenas dois para completar a de
ansiolíticos e um para a de antitérmicos.
Quem tiver algum antitérmico sobrando po-
de procurá-la. Angela troca por dois analgé-
sicos, dois hiptnóticos e um antibiótico. Não
é raro sairmos de uma reunião às quatro, cin-
co da manhã e, no meio do caminho. An-
gela pedir para passar numa farmácia. En-
tra e vai logo pedindo: 

"Eu 
quero um reme-

dio".
Que remédio?
Qualquer um. De preferência que te-

nha saído hoje.
Mas a senhora está sentindo o quê?
Por enquanto nada, mas vou acabar

sentindo mais cedo ou mais tarde.

E o que a senhora acha que vai sentir?
Nevralgia?

Não. Nevralgia eu tive ontem.
Sinusite?
Sinusite é uma boa. Eu tenho uma

amiga que tem sinusite. É cheia de charme.
Sinusite pega?

Não. Temos um remédio ótimo que
saiu ontem, para eólicas biliares. Quer?

Cólicas biliares? Taí, pode ser. Nun-
ca tive cólicas biliares. Deve estar pintando
uma a qualquer momento.

A 

venda de remédios fraudados deriva
da -falta de fiscalização e de uma le-
gislação deficiente. À venda soma-se
uma publicidade leiga indiscriminada,

provocando ilusões nos pacientes. O Boca que
sofre de hemorróidas, no dia em que viu na
televisão um filme de publicidade onde um
cavaleiro saltitava alegremente na sela de

. uma cavalo, disparou para a farmácia e com-
prou seis vidros do remédio. Tomou todos e
continua na mesma. Voltou à farmácia e re-
clamou: "Tomei seis vidros desse remédio e
continuo sem poder montar". O balconista foi
lá dentro e retornou com um grande embru-
lho: "Pronto, isso talvez resolva o seu caso.
Às vezes o remédio apenas não é suficiente".

E o que é isso?
Uma sela. A sela do filme.

E adianta?
Se adianta? Com ela o senhor nem

precisa mais tomar o remédio.
Mas, e se eu não melhorar?

O senhor volta aqui dentro de 15
dias.

Vai me receitar outro remédio?
Não senhor. Vou lhe receitar um ca-

valo.
E concluiu: "Nós temos cavalos maravi-

lhosos para quem sofre de hemorróidas". A
publicidade sugere medicamentos que restau-
ram a mucosa do estômago, que restauram
as células hepáticas, que aumentam a capaci-
dade intelectual, tônicos para os nervos e pa-
ra os cérebros, enfim, verdadeiros milagres.
Ainda ontem, entrei numa farmácia para com-
prar um antibiótico de amplo espectro, e fui
atendido por um balconista que espirrava
sem parar.

O senhor (atchim) deseja o quê?
(atchim).

Qualquer coisa que arrebente com a
flora intestinal.

Só a flora? (atchim)
Bem, de preferência com a flora e a

fauna.
E vendo-o espirrar, ofereci um lenço. O

balconista assoou o nariz, já inchado e ver-
melho. Perguntei: "O senhor não me parece
muito bem, está gripado?"

Muito (atchim). $5
Por que não toma alguma coisa. Uma

vitamina C?
E adiantchim? Com essa quantidade

de gente que anda gripada por aí não adian»
ta nada (atchim). Eu sou sempre o último a
me curar.

Não e.ntendi. Por quê?
Ora, por quê? Sabe quantas pessoas

só hoje já entraram aqui para comprar Coris-
tina? Vinte e cinco.

E daí?
Cada uma que entra deixa sua gripe

na farmácia. Como é que o senhor quer que
eu fique bom?

ARMÁRIO EMBUTIDO?
Procure o

Paulo Lopes-um avô
com duas netas

a respeitar!

47 anos, avô de duas netas, PAULO LOPES
trabalha na "show-room" de
MÓVEIS PRÁTICOS, no Leblon. PAULO
tem uma quota de 50 armários embutidos
para vender até o dia 20 de novembro.
E garante: NINGUÉM PODE LHE
OFERECER MELHOR NEGÓCIO.

moveis
Leblon: Ataulfo de Paiva. 80-B
Copacabana: Barata Ribeiro. 194
Tijuca: Conde de Bonlim, 616-A e B
Niterói: Rua Gavião Peixoto, 152

SOMENTE NA FÁBRICA

PRAÇA DEMÉTRIO RIBEIRO, 99
(Esta Praça fica no início da R. Barata Ribeiro)

TEL. 258-4876

ESTANTES E
ARMÁRIOS

DE CEREJEIRA

AGORA AVISTA2(1
DE DESCONTO
• 10 pagamentos

sem juros

MfWBBBBmãjzUÈSMà

A estante que utiliza a parede como
suporte,'dando maior espaço ambiental

PEÇA VISITA
SEM COMPROMISSO

DE NOSSO PROJETISTA (om Onda Móveis Ida *
RUA DIAS DA CRUZ, 413 • MEIER»TELS. 249-3175 e 249-4963

Aberto de2fiàsábado
até 18,30 horas

GESTANTES

Cortinas (rS\Prontas Vgy

Renovamos nosso convite as GESTANTES para conhecerem oi nos-
sos novos lançamentos. LONGOS, BATAS, MAIOTS, CALÇAS •
tudo para seu conforto a preços convidativos. E aproveitem para ve-
rem também a nossa seção de MODA INFANTIL. Você vai gostar
de TUDO.

r BOUTIQUE -Rua Visc.de Pirajá,444
Lj, 107-Tel. 287-6997

ÍL_ Á
$fyhurtd'hiá

Ajude uma criança;
¦ \ ¦ ereceba o

melhor prêmio:
oSomso do

menor abandonado.

LAR CANTINHO FEU2
•Rua Barão de Üba.J65.-' ' 

."'i. .
Pràçaüà Bandeira -Jeí ,?54;_d625
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Quem chega
Estarão amanhã no Rio o cien-

tista e Sra Albert Sabin.

O cientista faz na terça-feira às
10hl5m na Policlínica Geral.do Rio
de Janeiro uma palestra sobre o te-
ma O Estado Atual das Pesquisas
Imunológicas no Câncer.

Na quarta-feira, o Dr Sabin será
homenageado no Country Club com
um cocktail oferecido pelo JORNAL
DO BRASIL e a Sociedade Brasileira
de Alergia e Imunopatologia.

TRUNFOS
NA MANGA

Consta que tanto o Sr
Mareio Braga quanto o Sr
Hélio Maurício, candidatos à
presidência do Flamengo,
têm guardados na manga
importantes trunfos que se-
rão colocados com impacto
na mesa nas vésperas da elei-
ção, daqui a um mês.

O nome de um desses
trunfos poderia ser perfeita-
mente o craque botafoguen-
se Marinho.

Zózimo
RODA-VIVA Filme no Rio

aam ' Meai B
aK:;'  séêêW \w ^wi

^BP^: ¦¦¦ ]£&&m&<X-> '-•^¦¦¦'ífSi^Baaal

P^»J« iaaaW Jaaaaaai ^W' f*'*'^ "^•aaal

aaaa»/-' ¦¦ 'Íl!«

^s\\ '-'¦'- '\\\W HbtoI^^'- *Aâ^ ^aaaaaaal

aaaa I ^k\\

O colunista Maneco Muller e Maria Alice Halfin em
noite de intenso fulgor social

A VEZ DO DETRAN
Depois da Bmbratur, que andou na-

morando durante algum tempo o prédio
da extinta revista O Cruzeiro, agora é o
Detran que se interessa pelo imóvel, onde
pretenderia instalar todos os seus vários
departamentos.

As negociações, ainda em fase de
sondagem, deverão chegar a bom termo
se o órgão público se dispuser a pagar os
Cr$ 85 milhões pedidos.

Difícil, depois, será chegar à repar-
tição, perdida num ponto remoto da
Gamboa, para pagar uma multa.

• • •

COMPRA E VENDA
Uma' transação imobiliária de vulto

acaba de ser concretizada em Cabo Frio.

O Sr César Thedim vendeu ao Sr
Luis Fernando Secco a bela casa, uma
das melhores do lugar, que tinha cons-
truído na Moringa.

Candidato próprio Bons frutos
O grupo de tenistas descontente

com a estagnação do tênis no Rio e
por extensão no resto do Estado re-,
solveu apoiar um candidato próprio,
tenista como eles, nas próximas
eleições, dia 29, para a presidência
da federação fluminense.

É o Sr Murilo Graça Couto, que
sempre lutou silenciosamente pelo
desenvolvimento do tênis e tem so-
bre seus eventuais adversários a
enorme vantagem de ser um despor-
tista antes de ser um cartola.

O NOVO
Odair José, o cantor, é o mais

novo contratado do empresário Gui-
lherme Araújo, e como tal, foi o
personagem central de um jantar
de homenagens, a que estavam pre-
sentes os baianos Gal, Gil, Caetano
e Betania.

Angra dos Reis está prestes a
ganhar um viveiro-moâelo, para a
criação em grande escala de ostras
e mexilhões, segundo os fríais apu- ¦¦
rados e eficientes padrões norman-
dos e bretães, o que garantirá no fu-
turo a qualidade dos fruits de mer,
presenças obrigatórias na mesa de t
qualquer gourmet que se preze.
• O autor do empreendimento,
em fase de montagem nas proximi-
daães da ilha da Jipóia, é o conhe-
cião odontologista Olimpio Faissol.

SUCESSO
Depois do jantar, Odair brindou

os presentes com .algumas músicas
de sua nova safra.

A que mais agradou e promete
suceder em termos de sucesso sua
Pare de Tomar a Pílula é uma mú-
sica chamada Walter Clark.

A Sra Maria Elisa Carrazoni fes-
tejou 10 anos de Museu de Belas-Ar-
tes homenageada por todos os seus
auxiliares. . ,

O exportador de café solúvel Rui
Barreto embarca hoje para Paris,
atendendo a um convite para assistir
à inauguração do VII Salão Interna-
cional de Alimentação.

A Gravura Brasileira promoverá
no dia 29 o lançamento de uma be-
lissima coleção de múltiplos inéditos,
assinados, entre outros, por Paulo
Roberto Leal, Haroldo Barroso e Os-
mar Dillon.

Eduardo Anahory transformou
por momentos seu simpático aparta-
mento numa galeria de arte receben-
do para drinks um grupo de amigos.
Em exposição, ocupando as paredes,
os últimos trabalhos em desenho do
anfitrião.

O Governador Faria r Lima feste-
jará seu aniversário no dia 16 com-
parecendo à bênção da nova Cate-
dral. À tarde, no Palácio Guanabara,
receberá o cumprimento dos amigos
e autoridades.

Maria Claudia de Mesquita e Bon-
fim será a figura central de um gran-
de almoço de mulheres, dia 16, no
Country.

O figurinista Gui Guimarães se-
gue no fim do mês para um rápido
tour por Paris e Roma. O tênis tem
em Gui o seu mais novo adepto.

A Sra Madeleine Archer parte
dentro de alguns dias para Paris, on-
de fará um estágio de uma semana
no departamento central de relações
públicas da Air France.

Seguiu na sexta-feira para uma
tournée de dois meses pela Europa o
soprano End Camargo.

Um novo par em demorado tête-à-
tête na noite do Concorde: Silvia
Falkemburg e José Pessoa de Queiroz.

O Dr Nildo Aguiar completou 10
• anos na 

'direção do exemplar Hospital
de Ipanema sendo homenageado pe-
los amigos, sexta-feira, com um jan-
tar no Vivará.

O próximo presidente do Conselho
Federal de Cultura deverá ser o aca-
dêmico Adonias Filho.

Pedro Corrêa de Araújo de mu-
dança definitiva para Ouro Preto, on-
de passará a se dedicar à restauração.

A Galeria Ipanema inaugura na
terça-feira uma exposição de pinturas
de Vilma Pasqualini.

Solange Agueda e Luiz Antônio
Tavares casam-se dia 25 na Capela
da Reitoria, recebendo depois para
drinks no Museu de Arte Moderna.

A Maison de France está convi-
dando para o cocktail-vernissage da
exposição de fotos em cores de Ray-
rnond Asseo, dia 18, às 18 horas.

Está sendo lançado em todo o
Brasil a campanha do. Bônus Salva-
vida' para financiamento do progra-
ma de treinamento da Sociedade
Brasileira de Cancerologia.

MÓVEIS DE RESIDÊNCIA E ESCRITÓRIO
Pelos menores preços à vista ou em 4 vezes, sem juros

I LOJAS SARABANDA

FORRAÇÕES —TAPETES —PAPEL PE PAREDE 
~[

ORÇ. S/COMPROMISSO - DIAR. ABERI. A7f 22 HS.
DANIELADECORAÇÕES T 00C COOfi
R.BarotoRlb«lro,655.C I. atJJ"DatJO - |

SAUNA-VAPOR-MASSAGEM
DUCHA ESCOCESA-MANICÜRE
PED1CURE — CALISTA -CABELEI
REIRO-LIMPEZA DE PELE

DIARIAMENTE DAS 9 HS. DA MANHÃ
ÁS 6 HS. DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE.

ACEITAMOS CARTÕES DE CREDITO]^jp

NOVA
TERMAS

LEBLON
R. CARLOS GOIS, 71
Te. 287-7410 eIei- 247-5211

PROF. RUBEM DAVID AZULAY,
Titular na UFF, UERJ e Academia Nacional de Medicina, lem o- prazer
de comunicar aos colegas e amigos que, passou a alender sua clientela

particular, exclusivamente, em seu novo

G CENTRO DERMATOLÓGICO
AV. COPACABANA, 978 - 14.°
COPACABANA CENTER
TEL.: 236-3547'

1DEPILAÇA01

?Í37-78S5,;235-1087. 237-2462
CKíka de Estitica « RevüiiuçM

Xavier do Silveira. 45-4o and.

f\
1 0 MELHOR*ATEND1MEMT01

Cr$ggQ00|[
VULCATEX
CAMURpAS
CORTIÇAS
PA PÈIS
TAPE TES

REVESTIMENTOS
HEpANT

Atendemos a domicilio

2 3 2 4 119
22 4- 6 0 4 4

é o preço do metro quadrado
de um dos melhores

armários embutidos
! fabricados no Rio de Janeiro.

Venbà conhecer e julgar:
Rua Visconde Pirajá 592-D eE
Tels. 267-4354 e 28.7-1170.

Aberta de 2a-s às 6a_s até 22 horas

Raquel
se faz presente
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0DU1ADOS VCCSUE
À VISTA ATÉ 15% DE DESCONTO

A Uche faz projetos personalizados, ou em io vezes, sem juros.
sem compromisso.
O acaPamento dos.módulos è exclusivo:
em taxas, cana da Índia ou tecido. -.-„=,-».-
A instalação do seu modulado è imediata, BaaaBwacsa modulados
com total assistência técnica. K^^ S°ef ^ ^

SEGUNDAS ÀS SEXTAS-FEIRAS ATÉ 22 H - SÁBADOS ATÉ 18 j

<át^ uche

pertinho de casa. Na
Praça Saens Pena, em

pleno coração da Tijuca,
estamos inaugurando mais

uma filial, cheia
daquelas coisas bonitas

de que você tanto
gosta. Venha visitar

a sua Presentes
Rachel. Estamos lhe

esperando com flores,
bombons,

e muito, muito carinho.

Presentes ^mM
Praça Saens Pena 45 B

Figueiredo Magalhães 286
Visconde de Pirajá 330

Prudente de Morais 237

• O Rio, ou uma outra cidade brasilei-
ra a ser 

'escolhida, 
poderá ser o cenário

da próxima produção (orçada em 10 mi-
lhões de dólares) do italiano Franco
Cristalãi, marido de Claudia Carãinalle,
que pretende levar para o cinema uma
história do 'escritor inglês Robert Bolt
sobre missões, jesuítas e índios.

Cristalãi, associado na Itália a Per-
nanáo Ghia, que acaba de passar alguns
dias no Rio precisamente examinando
possíveis locações, pretende convidar
para a direção do filme Fred Zinnemann
ou Norman Jewison.

O elenco a ser contratado é igual-
mente de primeira ordem: Peter 0'Toole,
Albert Finney e George C. Scott.

O BARDO DAS
ARÁBIAS

Depois de anos de controvér-
sias e pesquisas sem uma con-
clusão satisfatória, parece ter fi-
cado definitivamente elucidado o
mistério que envolve o verdadeiro
local do nascimento de William
Shakespeare.

Ao contrário de Stratford-
upon-Avon, como era de consenso
geral, um professor iraniano, o
pesquisador Safa Al-Khulusi, con-
cluiu que Shakespeare nasceu
mesmo na Arábia Saudita, filho
de pais. ingleses que voltaram a
seu país assim que o poeta nas-
ceu.

O acadêmico e a TV
• Do acadêmico Aurélio Buarque de
Holanda, ao sair da gravação de uma
entrevista para a TV-Educativa:

Quando é que vai ao ar?
Eu pergunto porque quero me ver na
televisão de algum amigo.

O senhor não tem televisão
em casa, professor?

Se tivesse não teria conseguido
fazer o Dicionário.

GOLPE DE MESTRE
Uma empresa- seguradora está acon-

selhando os clientes que perdem os se-
guros obrigatórios e solicitam à compa-
nhia uma segunda via do documento,
que é preferível fazer um novo seguro.

Como argumento, afirmam ser qua-
se impossível localizar em seus arquivos
a cópia da apólice e que um novo seguro
— por volta dos Cr$ 300,00 — economiza
aborrecimentos, tempo e riscos.

Zózimo Barrozo do Amaral

Com SILVINO NETO - Orquestra do Maestro Carioca
Hoia, ÚLTIMO DIA, ás 22,30 hs.

Dias 22 e 53 - As atrações internacionais.
MERCEDES SOSA e RAUL LAVIE

MO VIVARÁ - Av. Afranio de Mello Franco, 296 - LeblonNU viVAKft Re5Crvas: 
247-7877 e 267-2313
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As últimas do mundo
infantil estão no Caderno
de Quadrinhos.
No Jornal do Brasil
todos os domingos.
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Música Popular
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Joyce, Toninho Horta e Maurício Maestro,
juntos no próximo Seis e Meia

ARTE E PODER
De volta ao Brasil e aos palcos,a.cantora e compositora Joyce e o

compositor e guitarrista. Toninho
Horta foram surpreendidos por uma
inovação desagradável. Para colo-
car seus repertórios em cena, na
maioria músicas inéditas, deveriam
pagar uma taxa de censura. Ou se-
ja: financiar a apresentação (ounão) de suas próprias músicas.

Num comício ãa Arena, èm Ma-
ringá, foi ressuscitada uma antiga
formação instrumental: violões e
acorãeom. EmRuãge Ramos, São
Paulo, na Praça Bruxelas, eleitores
dançaram e pularam ao som e luzes
do Trio Elétrico Tapajós, importado
da Bahia pela Arena local. Candi-
dato a vereador em Bagé (RS) peloMDB, Valentim CasalU, munido de
acorãeom, canta quaãrinhas promo-cionais: "O meu cavalo é tordilho/
meio rasgado nas ventas/ vai avan-
çando pra frente/ soltando terra e
pimenta/ para votar num gaúcho2 mil 150". Apenas algumas provasde que música e política, quando si-
tiadas, acabam uma se servindo da
outra.

"Não estou comprometida com
nenhum sistema, nem presa a ne-
nhum esquema que me obrigue a di-
zer coisas. O que tenho a dizer, di-
go, como qualquer argentino e nin-
guém pode me tirar esse direito. Ape-
sar de tudo, ainda não sofri outros
tipos de perseguição, e talvez isso
aconteça por eu ser muito popular.O curioso é que, embora nunca te-

. nham dito isso abertamente, não me
convidam para a televisão na Argen-
tina" (Susana Rinaldi à Folha de
São Paulo, 5/11/76).

Acusaão ãe sonegar mais ãe 3
milhões ãe francos ão Imposto ãe
Renãa, o cantor e compositor fran-cês Charles Aznavour defende-se e

contra-ataca: "Eu bem que avisei aoPresidente Giscarã ã'Estaing, quan-ão ele era Ministro ãas Finanças. Na
França, os artistas não têm sinãica-
to nem estatutos e são consiáeraâos
pessoas pouco sérias. Avisei que iria
embora áa França se não melho-
rassem nossas condições'*. Enquaii-
to isso, o advogado de Aznavour ten-
ta provar que o cantor é residente
suíço ãesáe 72. Um novo caso Berg-
man?

No ano passado, com grande es-
tardalhaço, Stevie Wonder assinou
com sua gravadora Motown o maior
contrato da história do show-busi-
ness: 13 milhões de dólares. Agora,
com o lançamento de seu álbum du-
pio Songsin the Key of Live (edi-
ção brasileira da Top Tape), a em-
presa demonstra que teve mais bom
senso que audácia na operação. Em
apenas uma semana, o pacote ven-
deu 1 milhão de cópias nos EUA, a
13 dólares cada. Ou seja: o que mais
vier será (rombudo) lucro.

Quem está na Justiça londrina é
o nosso conhecião Mick Jagger, queâesta vez espera ter a lei a seu laão.
Pretende sustar a publicação ãe an-
tigas cartas ãe amor a uma namo-
raáa ãe 13 anos atrás, Christine
Shrimpton, que pretende faturar a
valorizada paixão esqueciáa.

Egberto Gismonti partiu parauma série de shows na Alemanha,
em Bonn, Frankfurt, Berlim e Ba-
den Baden. No próximo dia 22, ini-
cia a gravação de um LP para a gra-vadora ECM, em Oslo, Noruega. Es-
ta nota, que deveria aparecer na se-
ção Acontece surge aqui por moti-
vos outros: antes de sair, ao contra-
rio das misses, Egberto, que também
representa o Brasi no exterior, mas
com sua música, foi obrigado ao de-
pósito prévio dos Cr§ 12 mil.
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ACONTECE
• Há quatro anos, um brinde em-
presarial, a coleção Música Popular
do Nordeste, gerou, pelo seu êxito,
a extinção de uma agência de pu-
bllcldade e o nascimento de uma
gravadora, amas chamadas Marcus
Pereira. Neste Natal, outro brinde
sonoro poderá repetir a dose, em-
bora seja improvável a transfor-
inação de sua patrocinadora, a
Companhia Internacional de Se-
guros-, numa empresa dedicada à
música. O brinde desta vez pesqul-
sa a música mais reconhecidamen-
te carioca, o choro. Trata-se de um
álbum duplo, Chorada, Chorões,
Chorinhos. No primeiro dos discos,
Antologia do Choro, foram sele-
cionadas 13 faixas, entre elas, ai-
gumas peças raras, como-a primei-
ra gravação de Waldir Azevedo, um
histórico encontro entre Pixingul-
nha e Abel Ferreira, e uma grava-
ção do precioso Luís Americano
(Numa Seresta). Flor Amorosa, do
pioneiro Joaquim Antônio da Silva
Callado (1848/1.80) foi regravada
pelo flautista Altamiro Carrilho,
seguindo a partitura original. No
segundo disco, 12 músicas absoluta-
mente inéditas do maior composi-
tor do choro, o imortal Pixinguinha.
Executantes: Déo Rian, Copinha,
Abel Ferreira, Radamés Gnatalll,
Luperce Miranda, Joel do Bando-
lim e Altamiro Carrilho.

Acompanha o álbum duplo,
uma mini-história do choro, em
encarte, feita por Mozart Araújo e
Ricardo Cravo Albln. Previsto para
5 mil cópias iniciais, a edição, in-
felizmente, estará fora do còmér-
cio, sendo doada a bibliotecas, ami-
gos e clientes da empresa. Resta
que a pressão de seu êxito obrigue
ai CIS, no mínimo a ampliar seu
alcance e, pelo menos, a voltar ao
assunto música, com o mesmo cul-
dado e intenção.
• Na mesma tecla, curioso é o su-
cesso post mortem de Ernesto Na-
zareth. Depois de regravações de
Eudóxia de Sarros (1963), Roberto
Szidon (65) pouca gente sabia que
a sueca Inger Wikstrom havia
inaugurado o interesse das pianis-

o afZaire Piazzolla: "Há cerca de
50, 60 dias, fui procurada em mi-
nha casa por Luís Carlos de Campos
um dos produtores da temporada
Todamerica. Ele me entregou na
ocasião, uma carta a ele endereça-
da pelo Sr Carlos Garber, empre-
sário e representante de Piazzolla
em Buenos Aires. Essa carta, que
está em meu poder, pedia aos pro-
dutores dá temporada que assegu-
rassem minha presença nesses
shows. Disse-me ainda Luís Carlos
que Piazzolla havia ouvido o disco
Laços e que me teria escolhido en-
tre várias cantoras, para ser a vo-
calista de sua temporada brasilei-
ra. Quando Piazzolla chegou, vindo
de Paris, onde reside atualmente,
ficamos sabendo'que o convite ba-
via sido feito à sua revelia".

A propósito, o bandpneonista
portenho estará no palco da Sa-
Ia Cecília Meireles ainda hoje e
amanhã, às 21 horas, com seu no-
vo e eletrificado grupo antivioll-
nos. Em sua sétima aparição por
estas plagas, ele se exibe com:
Juan Carlos Cirigliano (piano),
Daniel Piazzolla (piano e .percus-
são), Santiago Jacobbe (órgão),
Luís Alberto Ferreyra (flauta e
sax), Horácio Maluicino (guitarra),
Adalberto Cevasco (baixo) e Enri-
que Luiz Roizner (bateria).

Na mesma área latina, a argen-
tina Mercedes Sosa estréia em São
Paulo, dia 20, com duas apresen-
tações no Anhembi. No Rio, ficará
por conta do Vivará. Les Luthiers,
talvez para evitarem esses proble-
mas (já é folclórica a falta de
casas de espetáculo no Rio) de-
sistiram da cidade, que não os ve-
rá. Em compensação, o conjunto
chileno Água faz uma única apre-
sentação, dia 17, no auditório da
Faculdade Hélio Alonso, na Praia
de Botafogo.

O próximo Seis e Meia reunirá
Joyce, Toninho Horta e Maurício
Maestro no palco do Teatro João
Caetano. A primeira vem de dois
LPs recém-gravados na Europa
com o terceiro, sendo que num de-
les, associados ao percussionista
excepcional Naná. Toninho Horta
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Dia 18, o elenco de
Gota Dágua
comemora 300
apresentações
da peça, agora em
cartaz no
Teatro Carlos Gomes.
No mesmo
local e evento, Chico
Buarque de
Holanda, um dos
autores, lança
seu novo LP Meus Caros
Amigos, com
tiragem inicial de 100
mil exemplares.

tas estrangeiras por sua obra, an-
tes mesmo da brilhante recriação
de Arthur Moreira Lima, no ano
passado. Inger gravou, ainda em
70, na RCA um LP contendo o cé-
lebre Odeon.

Roberto Carlos se prepara pa-
ra um concerto dia 21, no Madi-
son Square Garden, de Nova Ior-
que, obviamente para o público
latino local, ao lado de José Igle-
sias. Quanto ao disco do cantor,
que sai na primeira semana de
dezembro, já se sabe o nome de seu
carro-chefe: Ilegal, Imoral ou En-
gorda, a propósito das limitações
mais superficiais da vida em socie-
dade. Seu especial, para a Globo,
no Natal, abre com uma cena da
capa do LP: Roberto num carro
antigo, vestido de branco, com um
chapéu colocado dè lado e uma ro-
sa vermelha na lapela. No próxi-
mo especial da emissora, a vez será
do compositor João de Barro, um
dos maiores repertórios da músi-
ca nacional — em quantidade t
qualidade.

Responsável pela capa do úl-
. timo LP de Clementina de Jesus,

o artista gráfico Melo Menezes
volta à praça com três outros tra-
balhos no suplemento de dezem-
bro: Sueli Costa, Isaurinha Garcia
e Eliseth, Cardoso. O mesmo Melo
estará até dia 28 na Aliança Fran-
cesa da Tijuca, com 12 telas inti-
tuladas Teatro do Cotidiano.

Iniciadas sexta-feira, as filma-
gens do conto de João Antônio,
Malagueta, Perus e Bacanaço, di-
reção de Maurício Capovila, cama-
ras de Dib Lufti, terão direção mu-
sical do produtor Pelão. Ele já es-
calou os fornecedores de musicas
para esta trilha sonora: Adoniram
Barbosa, AldlrBlanc e João Boseo,
e as novas parcerias de Gianfran-
cesco Guarnieri c Theo de Sarros,
e Paulo Vanzolini e Adauto San-
tos.

A cantora Cláudia Versiani es-
creve carta para esclarecer melhor

vem de..numerosos discos gravados
\ nos EUÂ, entre eles dois de Flora

Purim, um de Milton Nascimento,
etc, etc. Desde 72 não se via Joyce
nos palcos. Maurício pertencia ao
finado (e consistente) trio Paulo,
Cláudio e Maurício, e Toninho é
simplesmente o mais solicitado dos
novos guitarristas brasileiros. Vale
conferir.

A partir de sexta-feira passada,
e de agora em diante, há um musi-
cal sem paramentos e confeitos re-
tóricos na TV: Água Viva, na TV
Educativa, produzido e apresenta-
do por Herminio Bello de Carvalho.
A idéia é uma espécie de radiogra-
fia dos espetáculos das Seis e Meia,
co-produzidos por Herminio, que
revela a pauta inicial: Isaura Gar-
cia e Eduardo Gudin, Marisa Gata
Mansa e Moacir Silva, João Bosco
e Clementina de Jesus, Joyce, To-
ninho e Maurício.

O batalhador Sérgio Sampaio
prossegue seu espetáculo de ronda
aos bairros, apresentando-se nos
próximos sábado e domingo, no
Teatro Arthur Azevedo de Campo
Grande, ao lado de Ronaldo Medei-
ros (flauta) e Piau (viola de 12 cor-
das e violão). Outros batalhadores,
Sidney Mattos (guitarra, violão e
voz) e Alfredo Luis (bateria e per-
cussão), com a série Curto Circuito,
estarão, hoje e nos dias 19, 20 e 21,
na Sala Molière da Aliança Fran-
cesa. No mesmo sábado e domingo,
via Teatro Leopoldo Fróes, de Ni-
terói, quem volta à cena é o saxo-
fonista Victor Assis Brasil, acom-
panhado de seu quarteto.

Do produtor George Martin, a
propósito das artes dos Beatles:"Eles me traziam um disco de ar-
tista americano, geralmente preto,
e diziam: isso é ótimo. Que bom se
eu conseguisse cantar desse jeito.
Foi o que aconteceu com a faixa
Long Tall Sally. Little Richard afir-
ma que ensinou Paul McCartney a
gritar daquele jeito, quando eles to-.
caram juntos em Hamburgo".

„Se a casada é feliz ...ser feliz,
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Criança é Criança

UMA HERANÇA
_>

CULTURAL
RECEBIDA NOS
BRINQUEDOS

Ana Maria Machado

EM 

Recife, a Secretaria de Educação
promoveu esta semana um Seminário
sobre Brinquedos Educacionais Infan-
tis, reunindo especialistas brasileiros
e estrangeiros. De acordo com o no-
ticiário, o Sr Didier Jurgens, da Co-

mLiao CUíUiral Brasll-Alemanhà, foi porta-voz de
uma recomendação feita ao Brasil pela Organiza-
ção Mundial de Educação Pré-Escolar: ê preciso
incentivar e desenvolver no país a fabricação de
brinquedos com características nacionais. Para ava-
liar o alcance dessa proposta, basta que o leitor
faça uma experiência simples, entrando em uma
loja de brinquedos. Ao lado de soldados americanos
da guerra do Vietnã ou da Segunda Guerra Mun-
dial, ao lado de tribos de cheienes ou apaches, de
mexicanos mostrados através de seu estereótipo de
latino-americano inferior, bandoleiro e mal-encara-
do, estão as bonecas platinum blonde, os foguetes
e robôs, os jogos cujas ilustrações apresentam me-
sas de café onde se come corn-flaks de manhã,
ruas onde trafegam ônibus de dois andares, pai-
sagens onde neva, jardins onde esquilos e ouriços- '
caxeiros vêm brincar com as crianças, pastos onde
gado holandês rumina à sombra de celeiros entre
ps montes de feno. Das nossas tradições culturais
ou do design nacional, muito pouco. Até os perso-
nagens de criação original brasileira só vingam
quando se adaptam rigorosamente aos moldes mas-
siflcados da importação, a tal ponto que não chega
a haver, desse angulo, rigorosamente nenhuma di-
ferença entre o Mlckey de Walt Disney ou a Mõnica
de Maurício de Souza (ou alguém já viu, como ai-
ternativa real, bonecos de- saci-pererê ou curumins
alegres?). Até mesmo o universo riquíssimo de Mon-
teiro Lobato está tendo que esperar o lançamento
da novela pela televisão para conseguir chegar às
nossas crianças...

s\ <___ J

Evidentemente, ninguém vai querer bancar o
Policarpo Quaresma a esta altura dos acontecimen-
;os e investir com furor sagrado contra as impor-
tações culturais que risquem o verniz do um xeno-
fobismo sem sentido. Além do mais, na aldeia glo-
bal tão falada, realmente a cultura de massa in-
iorpora a um patrimônio comum da humanidade
muitos elementos que até então eram traços ape-
nas dos países colonizadores. ou dominantes. Não
tem sentido hoje em dia pretender banir Walt Dis-
ney, por exemplo, ou imaginar que os ivestems não
se salvam. O que se pede é uma preocupação com
o que é o nosso e não apenas como tema. Até mesmo
em termos econômicos, convém lembrar que a fa-
bricação de brinquedos com características nacio-
nais forçosamente levará a um desenvolvimento de
uma tecnologia especializada aqui, a um aprimora-
mento da criação nacional, a uma exploração de
materiais nossos, mais adequados ao nosso meio
e a nossa criança.

• Brinquedo é coisa séria. Ê brincando que a
criança forma sua personalidade, expressa seu
mundo interior, exercita sua fantasia, desenvolve
sua capacidade motora, seu senso de simetria, sua
percepção. Ê brincando que ela treina para sua
vida social. E se educar é formar para o futuro,
pretende-se que essa1 sociedade em que a criança
vai viver quando adulta tenha características pró-
prias, nacionais, tenha uma memória, um passado,uma história, uma herança cultural. Ninguém podedefinir bem para onde vai se não sabe de onde veio.

Ao se defender a criação de brinquedos nacio-
nais, adaptados a nossa gente e nossa cultura, não
se advoga a proibição dos outros. Apenas o surgi-
mento dessa alternativa, estimulada • para ppu, r
concorrer em pé de igualdade com os kits e brinque-
dos Importados do exterior, já bastaria para con-
figurar um novo quadro. Um quadro em que a cul-
tura popular brasileira não esteja banida das brin-
cadeiras infantis.

*•*

CIRANDA
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Depois de'muitos anos esgotada, volta a ser Ian-
cada pela Melhoramentos (e com desenhos orlgi-
nais do próprio autor) a série Jucá e Chico de Wi-
lhelm Busch, nas mesmas traduções que o Brasil já
conhece — feitas pelos poetas Olavo Bilac e Gui-
lherme de Almeida. Excelente oportunidade para
que os eternos detratores da violência na televisão
e nos quadrinhos possam lembrar como os livros
ilustrados e as histórias infantis também sabiam
ser terríveis. E maravilhosos.

Silvia Orthof está para começar os ensaios de
uma nova peça em sua Casa de Ensaios e procuraum ator (atriz não serve) que saiba tocar violão e
cantar. Os interessados devem procurá-la nos fins
de semana no Teatro Cacilda Becker, à tarde, an-
tes ou depois do espetáculo que está em cartaz e
faz o maior sucesso com a. criançada: Eu Chovo, Tu
Choves, Ele Chove.

Vale a pena lembrar que o cineasta italiano
Comencini (cujo filme Trágica Decadência foi exi-
bido entre nós na semana passada) é o.autor de uma
versão do Pinocchio que nunca passou aqui e é con-
siderada uma obra-prima pela crítica européia, játendo sido mostrado duas vezes como presente' deNatal aos telespectadores franceses, além de sua
carreira normal nos cinemas. Fica o lembrete aos
exibidores, principalmente do Circuito-I, e aos pro-gramadores da Cinemateca que, nos últimos tempos,
tem procurado atender, ainda que timidamente, ao
público infantil. No filme, Pinóquio é um boneco
de l,10m, Gepetto é vivido por Nino Manfredi, en-
quanto a fada-madrinha é recriada por GinaLol-lobrigida.
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ANALISE DIDÁTICA
O ATALHO PARA O DIVA

Nem o preço, nem os
muitos anos exigidos pelo
processo, nem as filas gi*
gàntescas de candidatos
— nada está impedindo
dezenas de pessoas em
São Paulo a disputarem o
direito de se tornarem
analistas. Não analistas

propriamente ditos, mas
analistas-didatas — aque*

les que podem exercer a

profissão sem o pré-ré*
quesito do curso de me-
dicina. A oportunidade
está sendo oferecida pelo
Instituto de Psicanálise,
da Sociedade Brasileira
de Psicanálise de São
Paulo. Custa caro (entre
10 e 15 mil cruzeiros por
mês) e leva tempo (cinco

anos no mínimo), mas os
38 alunos do Instituto em
São Paulo e os cinco em
Brasília acham que vale-
rá a pena. Enquanto isso,
outros 100 candidatos
aguardam a vez. O mais
original em tudo é que os
responsáveis pela análise
dos alunos são também
analistas-didatas.

Maria Alice Roxo Nobre Froneiosi, aluna do 4." ano do Instituto de Psicanálise
da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo

SAO 

PAULO — Filiada,
como as demais socie-
dades do Rio e de Por-

to Alegre, à Associação.- In-
ternacional de Psicanálise —
com sede em Londres — a
Sociedade Brasileira de Psi-
canálise de São Paulo é a
única entidade no Brasil que
não exige a condição de mé-
dico para a formação do ana-
lista, baseada no' princípio
dé que a psicanálise não tem
por objetivo específico a
cura. p', antes de mais nada,
um instrumento de autoco-
nhecimento.

O primeiro passo de
um pretendente a analis-
ta é a apresentação de
curriculum vitae ao Ins-
tituto de Psicanálise que,
depois de uma avaliação, en-
via ao candidato a relação
dos "analistas-didatas", que
são os psicanalistas aprova-
dos pela Comissão de Ensino
do Instituto para a realiza-
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Antônio Carlos Pachetfo e Silva Filho,
tesoureiro da Sociedade Brasileira

de Psicanálise de São Paulo

Luiz de Almeida Prado Galvão,
diretor do Instituto de Psicanálise da

Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo ,,; .

ção da "análise didática" do
aspirante. E a "análise didá-
tica" nada mais éque um
processo de análise normal,
tendo como referência o fa-
to de que o analisando' pre-
tende se tornar psicanalis-
ta.

Segundo o diretor ' do
Instituto, Sr Luiz de Almei-
da Prado Galvão — queé
também analista-didata — a
primeira dificuldade de um
candidato surge nessa fase,
uma vez que em São Paulo
há apenas 11 analistas-dida-
tas (dos quais um está na
Europa e outro em Brasília),
e eles não conseguem absor-
ver todos os pretendentes,
formando-se filas à espera de
vaga.

Os candidatos são sub-
metidos a uma série de en-
trevistas para a avaliação de
suas condições. E, se não são
aceitos pelo analista escolhi-
do, podem recorrer a todos

os didatas da relação. Se-
gundo o Sr Luiz Galvão, cer-
ca de 40% dos candidatos
são eliminados nessas entre-
vi.stas, por apresentarem
problemas que poderão afe-
tar o exercício da Psicaná-
lise.

— Há também os que
desistem antes de iniciar a
análise didática, não
agüentando a espera por
uma vaga com o didata, em--
bora o Instituto recomende
que esses pretendentes ini-
ciem a análise normal, para
adiantar o processo. E, mes-
mo durante a análise didá-
tica, o analista pode elimi-
nar o candidato, desde que
ele revele traços "incompa-
tíveis" com a sua futura po-
sição de analista.

A análise didática é
considerada o ponto funda-
mental da formação do ana-
lista, partindo-se da idéia de
que é necessária uma expe-
riência de análise para pro-
porcionar ao candidato uma
capacidade de aprendizado.
De acordo com o regula-
mento do Instituto de Psi-
canálise, a análise didática
deve ser feita por um pe-
ríodo mínimo de cinco anos,
"preferentemente com cin-
co sessões semanais, mas
no mínimo com quatro ses-
soes por semana", durando
50 minutos cada sessão. i .

Um acordo pessoal . en-
tre analista e analisando,
com a aprovação da Comis-
são de Ensino, pode reduzir
o tempo de análise. Após o
mínimo de um ano de anà-
lise didática, e sem prejuízo
de seu desenvolvimento, o
aluno inicia o curso teórico-
prático de quatro anos, fei-
to através de quatro horas
semanais de seminários, à
noite. O curso é baseado
fundamentalmente em obras
de Freud, Melanie Klein e
Bion.

Durante o curso, o alu-
no deve apresentar à super-
visão de aois didatas a aná-
lise de dois pacientes de se-
xos opostos, prevendo-se um
mínimo de 80 horas para a
primeira supervisão e de 60
para a segunda.

Encerrado o curso, sem
prejuízo da continuação de
sua análise didática, o can-
didato apresenta um traba-
lho à Sociedade Brasileira
de Psicanálise de São Paulo
e, se aprovado, torna-se
membro associado da enti-
dade.

Depois de dois anos,
através dò julgamento de
seus títulos e trabalhos pu-
blicados, o analista pode se
tornar membro efetivo ; da
Sociedade. E,' passados mais
três anos, pode requerer o ti-
tulo de analista-didata, que
deve ser aprovado por dois
terços dos membros da Co-
missão de Ensino.

Além de uma grande
dedicação pessoal, a forma-
ção de' analista representa
um alto custo para o can-
didato. Embora não haja
uma tabela e sempre exista
a possibilidade de acordos
pessoais entre analisandos e
analistas, o preço de uma
sessão está em torno de Cr$
500,00. Cumpridas as cinco
sessões semanais, o cândida-
to gasta, apenas em análise
didática, cerca de Cr$ 10 mil
por mês, além da mensali-
dade de Cr$ 650,00 para o
Instituto da Sociedade Bra-
sileira de Psicanálise.

Há também a supervi-
são, feita normalmente uma
vez por semana, e que é pa-
ga na mesma base do preço
da sessão: Cr$ 500,00. Se o

. candidato acumular as duas
supervisões exigidas, num
mesmo período, seu gasto
mensal será acrescido de
Cr$ 4 mil, totalizando cer-
ca de Cr$ 15 mil por mês (é
bem verdade que o retorno
para o seu próprio bolso se-
rá talvez de 10 vezes mais,
quando for um profissional
conceituado).

Apesar do custo eleva-
do, Maria Alice Roxo Nobre
Franciosi — aluna do quar-
to ano do. Instituto de Psi-
canálise — acha qúe "o es-
forço compensa, pois ser
analista é uma opção de tra-
balho muito pessoal, que só
é feita por quem realmente
se interessa. A dedicação tem
de ser constante".

Formada em Psicologia
pela Universidade de São
Paulo, Maria Alice fez sete
anos de análise — três de
análise particular e quatro
de didáti.ca — mantendo-se
no curso com seu trabalho,"como a maioria dos alu-
nos". Elogiando "o clima de
diálogo que predomina em
toda a formação", Maria Ali-
ce pretende, "quando mie;
sentir capaz", trabalhar na
formação de' analistas. E
não concorda que a psicaná-
lise, hoje, seja classificada de"elitista"-.

— E', sim, uma ativi-
dade eminentemente indi-

Maria Incs Caravaggi

vidual, pessoal, mas não eli-
tista. ;'

Além de Maria Alice,
mais 37 alunos estão fre-
quentando o curso do Insti-
tu to de Psicanálise dov prí-
meiro ao quarto ano. São 25
homens e 13 mulheres, dos
quais 28 são médicos, oito
psicólogos, um licenciado
em Filosofia e um formado
em Engenharia e Adminis-
tração de Empresas. Em Bra-
síliã, há quatro homens e
uma mulher cursando o
primeiro ano, sendo quatro
alunos com formação mé-
dica e um psicólogo. Quatro
psicanalistas em São Paulo
e um em Brasília estão piei-
teando sua qualificação co-
mo didata, alargando a ca-
pacidade de formação do
instituto.

Segundo o Sr Luiz Gal-
vão, os cinco anos no insti-
tüto não encerram, definiu-
vãmente, a formação do ana-
lista, "sendo aconselhável
que, periodicamente, ele vol-
te à sua análise, quando
sentir que pode aproveitar
uma técnica nova, pois a
psicanálise é um terreno fe-
çundo e as mudanças es- .
tão sempre ocorrendo".

— Freud aconselhava
uma reanálise a cada cinco
anos, mas eu prefiro falar
em análise de continuação,
que deve ser feita de acordo
com a motivação do analis-
ta. Q trabalho de psicaná-
lise é muito difícil, e, às ve-
zes, é útil o amparo de uma
outra mente para auxiliar a
desvendar certos mistérios.
Temos ainda um conheci-
mento muito epidérmico so-
bre a mente humana. Esse é
um desafio permanente de
pesquisa.

Com nove anos de aná-
lise — dois de particular e
sete de didática — o Sr Luiz
Galvão voltou à análise re-
centemente "para aprendei*
mais sobre Bion". Além do
Sr Luiz Galvão e da profa.
Virgínia Leone Bicudo —
atualmente em Brasília —-
há mais nove didatas em
São Paulo, em torno dos
quais se concentram as fi-
Ias de candidatos a analis-
tas: Srs Armando Ferrari
(residindo provisoriamente

na Europa), Darcy de Men-
donça Uchoa, Frank Philips,
Isaias Melsohn, Laertes Mou-
ra Ferrão (presidente da So-
ciedade Brasileira de Psica-
nálise de São Paulo) e Gecel
Szterling, e as Sras Judith
Andreucci, Lígia Alcântara
do Amaral e Yutaka Kubo.

PSICANÁLISE E A ARTE...
Considerada um método
terapêutico, nos trabalhos
iniciais de Freud, a
Psicanálise, em sua evolução,
foi deixando para segundo
plano o objetivo
especifico de "cura". Hoje, para
grande parte dos'
psicanalistas, a Psicanálise
é, primordialmente, um
instrumento de
autoconhecimento, cujos
efeitos benéficos são indiretos
Embora desperte ainda
algumas discussões, essa é a
posição da maior parte
dos analistas filiados à
Sociedade Brasileira ¦
de Psicanálise de São Paulo
que, por esse motivo, não
exige a condição de médico
para a formação do
analista. Para o Sr Luiz
de Almeida Prado Galvão

analista-did(.M e diretor
do Instituto de Psicanálise —
"psicanálise é arte de fazer
crescer mentalmente,
emocionalmente, e não curar".
Segundo o Sr Luiz Galvão,"ê comum os pacientes
demonstrarem o desejo
de "cura", mas o nosso papel
é mostrar que esse desejo
é falso e, quanto maior o desejo,
maior o desengano". Para
o analista Antônio Carlos
Pacheco e Silva Filho

tesoureiro da sociedade —,
a Psicanálise "é um processo
de enriquecimento da
personalidade. A análise ajuda,
o paciente a se compreender
e, através dessa compreensão
de si mesmo, ele obtém
benefícios e, eventualmente,
a superação de alguns

sititomas. A análise é, antes
de tudo, o entendimento
de %ima vivência".
Essa é a posição pessoal,
também, do presidente da
Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo,
Sr Laertes Ferrão que, em seu
trabalho O Impasse Analítico,
apresentado num ciclo
de debates do Hospital do
Servidor Público
Estadual, afirma:
— Os aiialistas que desejam
a cura, e todos nós em
certos momentos estamost
sujeitos a estes desejos,
carregam um peso difícil de
ser carregado. A Psicanálise
servindo a estes fins é
idealizada e pretensiosa
e corre o risco de entreter a
insanidade mental.
Preocupa-se com problemas

que não pode alcançar e,
assim, deixa de observar
as experiências das quais
pode se aproximar. Muitas
vezes, os desejos de cura são
deslocados para o futuro,
esperando-se consegui-los como
conseqüência do progresso da
técnica e da teoria
pnicanalitica, e o futuro
passaria a ser o continente
dos desejos onipotentes
presentes e não satisfeitos.
Os problemas humanos podem
ser bem equacionados
não apenas com o
conhecimento deles, mas sim
quando o conhecimento
encontra condições individuais
propicias para contê-lo,
usá-lo e alcançar o
desenvolvimento
psíquico possível.

Ao analisar o problema de ¦
"cura", o Sr Luiz Galvão
lembra que "há um núcleo de
magia na mente humana
que pensa encontrar no
analista um mágico.
E se decepciona, porque
encontra um outro ser humano
simplesmente com mais
experiência sobre a mente
humana. Os mitos pessoais vão
sendo desfeitos e o paciente
vai sofrendo muito com
isso, porque ele tem de
se encarar como um ser humano
que quer se desenvolver".
A maior parte dos analistas
filiados à Sociedade Paulista
faz. apenas, análise
individual, considerando-se
que a psicoterapia de
grupo pode ter bases
psicanalíticas, mas não é
psicanálise. Outro problema

que é discutido, é o fato de
a análise ser terminável ou não.
Segundo o Sr Pacheco e Silva,
"a rigor, a análise é
interminável, uma vez
que as experiências se sucedem
a vida inteira e podem ser
analisadas. A análise
termina, normalmente,
através de uma concordância
recíproca entre analista
e analisando".
Ao lado das discussões
cientificas, uma preocupação
é comum entre os analistas:
a ausência de regulamentação
profissional, uma vez que,
segundo o Sr Luiz Galvão,
"o campo é propício
para o misticismo, a
improvisação, atraindo muitos
charlatães. Mas, sem uma
base legal, a Sociedade
não pode agir".
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ESTRÉIAS

MONTE CRISTO 75 (Th. Count of Mont. Cristo),
da David Greene. Com Richard Chamberlain,
Louls Jourdan e Trevor Howard. Hoie, às 14h,
lóh. 18h. 20h, no Roma-Tijuca, Rua Mariz e Bar-
ros, 354. (Livre).
ifíc Relativamente despretensioso comer1 pro-
dução, tem a coragem de ser melodramático,
folhetinesco e sentimental como o romance, em-

bora sem fazer justiça ao original. (E.A.).

CATÁSTROFE NA SELVA (Cry of th. Wild), de

Ken Annakin, baseado no livro de Jack London.

Com Charlton Heston, Michele Mercier, George

Eastman, Maria Rohm e Raymond Harmstorf. Ma-

dureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 

390-2338): 15h, 17h, 19It; 21h. Copacabana (Av.

Copacabana, 801 — 255-0953). América (Rua

Conde de Bonfim, 334 — 248-4519):'l4h, lóh,

18b, 20h, 22h. (Livre). Aventura ambientada no

fim do século passado, por ocasião da corrida

ao ouro de Yukon.
-)C Como um cachorro deixa de ser animal

irracional para, embora continuando como animal,

alcançar o (segundo muitos) privilégio de ser ra-

cional. E' só ver para crer. (M.R.F.)

UM GOLPE EM BERLIM (Insid. Out), de Peter

Duiffell. Com Telly Savalas, Robert Culp, James

Mason, Aldo Ray e Guenter Meisner. Império

(Praça Floriano, 19 - 224-7982), leblon-1 (Av.

Ataulfo de Paiva, 391 — 227-7805), Roxi (Av.

Copacabana, 945 - 236-6243), Tijuca (Rua Con-

de de Bonfim, 422 - 288-4999): 14h05m, lóh,

17h55m, 19h50m, 21h45m. São luiz (Rua Ma-

chado de Assis, 74 - 225-7459): de 2a. a 6a.,

a partir das 1,6b. Sábado e domingo, a partir das

14h05m. Olaria! 15h15m, 17hl0m, 19h05m, 21h.

(14 anos).
¦^C Um ex-oficial americano e um ex-oficial na-

zista se reencontram cm Berlim, 30 anos depois

da guerra, para descobrir (e roubar) caixotes

com barras de ouro enterrados por ordem de

Hiller. Desajeitada imitação das velhas comédias

sofisticadas do cinema americano, aqui e ali

entrecortada por brincadeiras irreverentes com

a disciplina e a hierarquia militar. (J.C.A.)

O JOVEM DRÁCULA (Dracula in Brianza), de Lu-

cio Fulci. Com Lando Buzzanca, Sylva Koscina,

Valentina Cortese e Rossano Brazzi. Palácio (Rua

do Passeio, 38 - 222-0838), leblon-2 (Av. Ataul-

fo de Paiva, 391 - 287-4524), Carioca (Rua

Conde de Bonfim, 338 ,-228-8178): 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. (18 anos). Comédia. Buzzanca faz

um industrial siciliano que, em visita à Romê-

nia, conhece um descendente do Conde Drácula

e volta vampirizado. Produção Italiana.
-áf O padre que queria casar deixa de ser pa-

dre e casa. Mas não termina aí. Depois de uma

viagem à Transilvania vira vampiro. Pedagógico.

(M.R.F.) ^^

AMARGO, SABOR DO SEXO (Th. Arousers), do

Curtis Hanson. Com Tab Hunter, Latimer Che-

rie, Roberta Çollins e Linda Leider. Vitória

(Rua Senador^ Dantas, 45 - 242-9020): 14h, 15h

40m, 17h20nC 19b, 20h40m, 22h20m. Imparator

(Rua Dias da Cruz, 170 - 249-7982):- 14h50m,

16h30m, 18hl0m, 19h50m, 21h30m. (18 anos). O

assassinato de uma jovem, provocado pela

agressão ao rapaz que Se descobre impotente.
-jV Um engodo cinematográfico. O diretor Cur-

tis Hanson não conseguindo fazer um filme po-

licial ou um drama psicológico, preferiu masca-

rar seus objetivos escusos num pseudofilme por-

nô. O -público não deve deixar-se levar por

uma publicidade enganadora. (M.A.)

SÃO BERNARDO (Brasileiro), de Lcon Hirszman,
baseado no romance de Graciliano Ramos. Com

Othon Bastos, Isabel Ribeiro e Nildo Parente.

Complemento: Latia Fox, de Náilton Neves. Ho-

je, às 19h, no Cintclube Santa Teresa, Rúa Mauá,
136 (Largo do. Guimarães). (14 anos).
-fCfV-Jt O cinema brasileiro se reaproxima da

verdade candente de Vidas Secas, de Nelson

Pereira dos Santos, com mais esta versão de uma

obra de Graciliano. (E.A.).

CINEMA NA RDA (IV) - Exibição de Professor

Mamlock (Professor Mamlock), de Konrad Wolf.

Com Wolfgang Heinz, Franz Kutschera e Ulrich

Thein. Hoje, às 18h30m, na Cinemateca do MAM.

Legendas em espanhol. Entrada franca.

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA (Brasileiro), de

Rogério Sganzerla. Com Paulo Vilaça, Helena

Inês Luiz Linhares, Pagano .Sobrinho e Sérgio

Hingst. Hoje às 20h30m, no Cineclube Glauber

Rocha, Rua São Francisco Xavier, 75. (18 anos).

CURTA-METRAGENS — Exibição de Jornada Ka-
maiuri e Quarup, de Heinz Forthmann e Ilha

do Bananal, de Genil de Vasconcelos. Hoje, às

20h, no Cineelub. dò leme, Rua General Ribèl-

ro da'Costa, 164. •

UMA NOVA HISTÓRIA DO CINEMA DE ANI-

MAÇÃO (V) — Programa dedicado aos Irmãos

Fleischer: A Batalha (Th. Battle), A Bailarina

Mecânica, O Museu d. Betty Boop (Betty Boop's

Museum), Betty Boop Médica (Betty Boop M. D.),

Festa de Bruxas (Halloween Partty), No Pai. dos

Sonhos (Betty in Blundorland), e No País das

Fadas (In Mother Goos. Lãnd), de Max e Dave

Fleischer. Complemento: A Dança do Arco-íris

(Rainbow Dance), de Len Lye. Hoje, às 16h30m,

na Cinemateca do MAM.

•••••••••••••••••
CONTINUAÇÕES

A FLAUTA MÁGICA (Trollflojten), de Ingmar
Bergman. Com Josef Koestngler 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, lóh,30m, 19h, 21h30m. (Livre).
Baseado na ópera de Mozart, com libreto de
Schikaneder. Versão sueca.
¦JC-JC-fc-TV-K Com poucas alterações de estru-
tura e total fidelidade ao espírito do original,
Bergman apresenta a primeira ópera bem su-
cedida no cinema. Alegria, romantismo e beleza
feérica nas imagens, que contaram com o dire-
tor de fotografia de Gritos • Sussurros, de
Nykvist. (E.A.) .

MONTY PYTHON (Monty Python and th. Holy
Grail), de Terry Jones e Terry Gilliam. Com
Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam,
Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin. Cinema-
1 (Av. Prado Júnior, 286 - 275-4546): 14h
40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (14 anos).
Segundo filme do grupo Monty Python, òrigi-

nário da TV.
-Jt-K Escrita e interpretada pelo sexteto Mon-

1y Python, esta comédia poderia divertir mais

nos momentos de real inventiva e ser menos

fria nas ocasiões menos felizes, se dois ele-

mentos do grupo Glllian e Jones, não insistisseni

em dirigir sem tarimba cinematográfica. Mas,

sem dúvida, é uma das tentativas mais elabo-

radas para reeditar o humor anárquico na linha

dos Irmãos Marx. (E.A.) |/J

A MÁQUINA DO SEXO (Conven. far Ben. I*

Amore), de Pasquale Festa Campanile. Com

luigi Proieti, Agostina Belli, Eleanora Giorgi e

Christian de Sica. Odeon (Praça Mahatma Gan-

dhi, 2 - 222-1508): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54): 15h

30rri, 17h30m, 19h30m, 21h30m. (18 anos). V
-}C Uma. anedota não apenas grosseira, mas

óbvia e repetitiva inflada para se tornar um

longa-metragem: A Máquina do Sexo t o mo-

mento mais deprimente da carreira de Pasqua-

le Festa Campanile (Uma Virgem para o Prín-

cipe) tendo apenas a vantagem de provar que
a pornochanchada brasileira nem sempre é a

pior do mundo. (CM.)

TAXI DRIVER / MOTORISTA DE TÁXI (Taxi Dri.

ver), de Martin Scorsese. Com Robert de Niro,

Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks e

Peter Boyle. Ópera (Praia de Botafogo, j 340 —

246-7705), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,

379 — 268-2325), Tijuca-Palac. (Rua Conde de

Bonfim, 214 - 228-4610), Paratodoi (Rua Ar-

qulas Cordeiro, 350 — 281-3628), Roma-Brunl

(Rua Visconde de Pirajá, 371 - 287-9994),
Bruni-Copacabana (R. Barata Ribeiro, 502 —

255-2908): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Path. (Pra-
ça Floriano, 45 - 224-6720): de 2a. a 6a., às

llh20m, 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22h

lOm. Sábado e domingo a partir das 13h30m.

Aos sábados, sessões à meia-noite, nos cine-

mas Roma-Bruni . Bruni-Copacabana. Sábados .
domingos sessões às 12h30m, no Roma-
Bruni e Bruni-Copacabana. (18 anos). Gran-
de Prêmio do Festival de Cannes de 76.

Ex-combatente do Vietnã, solitário e insone se
emprega como chofer de praça a fim de en-
contrar um derivativo para seus problemas. In-

teressa-se por uma jovem que trabalha na cam*

panha eleitoral de um candidato à presidência,
mas se desilude com ambos, transforma seu

carro em um arsenal e decide limpar Nova
Iorque de seu lixo moral.

-^--^C-^C Um homem solitário — chegou há

pouco tempo da guerra e não consegue dor-

mir à noite — emprega-se como motorista de

taxi no turno da madrugada para combater a

Insônia. A história vai bem até a metade e de-

pois se perde numa encenação (cuidada, mas

sem muito sentido) de violência. Mas a mú-

sica de Bernard Hermann (que morreu em de-

zembro último, pouco depois de concluir essa

trabalho) é tão bonita, e usada com tanta fre-

quência, que o filme até pode ser visto da

olhos fechados. (J.C.A.)

O VÔO DO DRAGÃO (Th. Way of »h. Dra.

gon), de Bruce Lee. Com Bruce Lee, Churck

Norris e Nora Miao. Baronesa: 15h, 17h, 19h,

21h. (16 anos). Aventura chinesa de Hong-Kong.
¦jr Um show de patadas, pernadas, chutes,

cabeçadas e outros golpes menos votados em

que o pobre dragão chinês fica reduzido ao

ridículo e ao primarismo de um dragão (deseul-

pe-nos o tigre) de papel. (M.R.F.)

MIDWAY (Battle of Midway), de Jack Smight.

Com Charlton Heston, Henry Fonda, James Co-

burn, Glenn Ford e Toshiro Mifune. Metro-Co-

pacabana (Av. Copacabana, 749 - 237-9797),

Metro-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 366 —

248-8840), Pax (Rua Visconde Pirajá, 351 —

287-1935): 14h, 16h40m, 19h20m, 22h. .Metro-

Boavista (Rua do Passeio, 62 - 222-6490): 13h,

15h40m, 18h20m, 21 h. Aos sábados e vésperas

de feriados sessões à meia-noite e meia no Me-

tro-Copacabana e Pax. (14 anos). Uma' das bata-

lhas decisivas da Segunda Guerra Mundial, ven-

cida pelas forças americanas depois que os ja-

poneses 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 sono-
ros Sensurround.
•jkr Um grandiloqüente desfile de efeitos es-

peciais (bombardeios, explosões, Incêndios, de-
sastres aéreos) e de velhas personalidades do

cinema americano (Fonda, Mitchum, Heston,
Ford e Robertson). Mas de cinema mesmo, qua-

.se nada. (J.C.A.) 

O IRMÃO MAIS ESPERTO DE SHERLOCK HOL

MES (The Adventura of Sherlock Holmei Smar.

ter Brother), de Gene Wilder. Com Gene

Wilder, Marty Feldman e Madeline Khan. Ve-

neza (Av. Pasteur, 184 - 256-5843): 14h20m,

16hl5m, 18hl0m, 20h05m, 22h. Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145): 14h05m, lóh, 17h55m,

19h50m, 21h45m. (14 anos). Produção amerl-

cana. Três intérpretes de O Jovem Frankens-

!ein, de Mel Brooks, sob direção'do protagonis-
ta, novamente autor do roteiro original. Si-

. gerson obscuro irmão de Sherlock, que man-

tém um escritório com o letreiro S. Holmes,

toma a dianteira em uma importante investiga-

ção. Comédia com elementos de sátira, non-

sons. e pastelão.
•jV-K-K-K. Muito boa estréia de Gene Wilder

como diretor, fazendo humor de primeira ca-

tegoria com total liberdade (mas também com

afeto) ao reascrever — como para O Jovem

Franksenstein, de Mel Brooks - personagens
célebres e extremamente populares. (E.A.)

XICA DA SILVA (Brasileiro), de Caca Diegues.

Com Zezé Motta, Walmor Chagas, Altair Lima,

Elke Maravilha e Stepan Nercessian; Caruso

(Av. Copacabana, 1362 - 227-3544). Capri (Rua

Voluntários da Pátria, 88 - 226-7101): 15hl5m,

17h30m, 19h45m, 22h. Plaza (Rua do Passeio,

38 - 222-1097): de 2a. a sábado, às 10h30m,

12h45m, 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. Do-

mingo, a partir das 15h. (18 anos). Baseado em

dados históricos sobre a exploração colonial no

Ciclo Diamantino, do século 18, tem como pro-
tagonista a escrava que despertou paixão no

Contratador João Fernandes de Oliveira, tornan-

do-se. uma rainha não oficial da região.

^C^^C-fK Uma alegre . irreverente "história

da maravilhosa doidice brasileira, da capacida-

de de estar sempre dando a volta por cima".

Destaque para a utilização da música de Jorge

Ben, para a fotografia de José Medeiros e a

interpretação de Zezé Motta. (J.C.A.)

TRAMA MACABRA (Family Plot), de Alfred Hit-
cheock. Com Karen Black, Bruce Dern, Barbara

Harris e William Devane. Ricamar (Av. Copaca-

bana, 360 - 237-9932): 15h, 17h20m, 19h40m,,
22h. (14 anos). Milionária encarrega uma charla-

1ã (falsa médium) de localizar seu único herdei-

ro, desaparecido desde criança. Esle se tornou'
ladrão, traficante de diamantes e prefere passar

por morto. Produção americana. Até quarta.
•^C-pt^-p: Um Hitchcock extremamente diverti-
do, manipulando com sua meslria habitual um
mecanismo de surpresas fora de série. (E.A.).

ÃÍÍCÊ NÃO MORA MAIS AQUI (Alice Doesn't

Liv. Hore Anymore), de Martin Scorsese. Com

Ellen Burstyn, Kris Kristofferson e Alfred Lutter.

Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904): 14h,

lóh, 18h, 20h, 22h. (16 anos). Filme realizado

por Scorsese antes de Taxi Driver e que valeu

o Oscar de Melhor atriz a Ellen Burstyn.
-Jt-^-fc Uma série de incidentes (às vezes dra-

máticos, às vezes cômicos) em torno de uma

mulher que, após a morte do marido viaja com

o filho à procura de um lugar para trabalhar
como cantora. A história, como tudo mais no

filme,, funciona como um pretexto para impro-
visações de Ellen Burstyn. (J.C.A.).

O CASAMENTO (Brasileiro), de Arnaldo Jabor,
baseado no romance de Nelson Rodrigues. Com

Adriana Prieto, Paulo Porto, Camila Amado,
Nelson Dantas, Fregolente e Érico Vidal. Jóia

(Av. Copacabana, 680 - 237-4714): 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. (18 anos). Nas 48 horas que
antecedem um casamento burguês, as pessoal
de bem procuram abafar suas memórias.e pai-
xões inconfessáveis. Segundo filme reunindo o

diretor e os produtores dé Toda Nudez Será
Castigada.
-fc^-tC-tC Se em Toda Nudez Será Castigada os

dois personagens centrais tinham primazia so-

bre as situações e limitaram um pouco o painel
trágico de Nelson Rodrigues, em Ó Casamento

aquelas ganham a supremacia, embora seja difí-

cil notar a diferença num filme em que maior

número de atores (e personagens) se aproxima

em empolgação no torvelinho de tragédia —

uma tragédia que muitas vezes nos surpreende

rindo com inquietação. (E.A.). 

A DANÇA DOS VAMPIROS (Th. Fearless Vam-

pir» Kilíers), de Roman Polanski. Com Roman

Polanski, Jack MacGowan e Sharon Tate. Studio-

Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 —

265-4653): 1<ih, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

Tfc--p*.*)C O excelente desempenho de MacGowan

é o destaque nesta divertida comédia em torno
de situações clássicas dos filmes de vampiros.

(J.CA.)
NOS VELHOS TEMPOS DO GORDO E O MAGRO

(Laurel & Hardy's Laughing 20's), de Robert
Youngson. Com Stan Laurel (o magro), Oliver
Hardy (o gordo), Vivian Oaklánd e Glen Tryon.
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães,
286 — 255-2610), Condor largo do Machado (Lar-
go do Machado, 29 - 245-7374): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livre). 
AMIGOS E AMANTES (Friends), de Lewis Gilbert.
Com Sean Bury e Anicee Aívina. Art-Copacabana,

(Av. Copacbana, 759 — 235-4895), Art-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 406 - 254-0195), Art-Méier

(Rua S. Rabelo, 20 — 249-4544), Art-Madureira

(Shopping Center de Madureira): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. No Art-Copacabana, sessão à meia-
noite aos sábados. (18 anos). Adolescentes incom-

preendidos por suas famílias se conhecem em
Paris e fogem juntos. Até quarta.
UM TREM NO INFERNO (Breakheart Pass), de
Tom Gries. Com Charles Bronson, Ben John-
son, Richard Crenna, Jill Ireland e Charles Dur-

ning. Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52 —

230-1889): de 2a. a 6a., às 17hl0m, 19h05m,
,21 h. Sábado e domingo, a partir das 15hl5m.

(14 anos). Western. Misteriosas ocorrências criam

um clima de tensão num trem em missão mi-

litar. O personagem de Bronson, que sobe

preso como criminoso, assume a liderança con-

tra as forças hostis (bandidos, índios) que in-

festam a região.
¦j( Receita de rotina para os fãs de Bronson,

servida sem entusiasmo pelo diretor Grles. O

padrão técnico eficaz não basta para fazer es-

quecer o ártificialismo da trama, roteirizada pe-

Io fabricante de best sellers Alistair McLean.

(E.A)  ¦

ROLLERBALL - OS GLADIADORES DO FUTURO

(Rollerball), de Norman Jewison. Com James

Caan, John Houseman, Maud Adams, John Beck

e Moses Gunn. Orly (Rua Alcindo Guanabara,

21): lOh, 14h, 18h, 22h. (16 anos). No ano

2018, banidas do mundo a miséria, a poluição,
a guerra e outras pragas, o conglomerado de

corporações que dirige a vida humana tem no

Rollerball, jogo sanguinário, a solução para evi-

tar que tensões sociais gerem inconformismo e

destruam tanta perfeição.
-K-K-K^rV-K Partindo de um excelente roteiro

do estreante William Harrison - que mescla no

Rollerball a violência de várias modalidades de

esporte de hoje — Jewison desenvolve brilhan-

temente o tema do jogo institucional (destinado

a "provar a futilidade de todo esforço indivi-

dual") como metáfora da alienação e da crês-
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Roman Polanski: ator e diretor de A Dança dos Vampiros,
. último dia hoje no Studio-Paissandu

cente exploração das tendências predatórias do

homem. (E.A.),

OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR (Les Para-

pluies d. Ch.rbourg), de Jacques Demy. Com

Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo e Anne

Vernon. Coral (Praia de Botafogo, 316 — ... .

246-7218): 14h, 15h40m, 17h20m, 19h,^20h40m,
22h20m. (Livre). Último dia.
-K-K^-K Todos os. diálogos são cantados e

todos os cenários pintados com cores quentes
nesta história- contada através da música e do

colorido. (J.C.A.) 
O SEQÜESTRO DO METRÔ (Th. Taking of P.lham

One Two Three), de Joseph Sargent. Com Walter

Mathau, Robert Shaw, Martin Balsan e Hector

Elizendo. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): 12h,

16h, 20h. (16 anos).
¦jC Aventura policial com maneirismos natura-

listas sem maiores interesses, exceto a fotogra-

fia de Owen Roiszman. (J.C.A.). J_

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 Alvim, 33 - 222-6327):

14h10m, 17h20m, 20h30m. (18 anos).

+C Pornochanchada. Repetição das grosserias |4
tradicionais em torno de um estudante obrigado

a ler a Divina Comédia de Dante. (J.C.A.)

PAREDES DE PECADO (Quarta Parete), de Adria-

no Bolzoni. Com Peter Lawford, Françoise Pre-
vost, Paolo Turco e Teresa Daniel. Alasca (Av.
Copacabana - Posto Seis): 14h, lóh, I8h, 20h,

22h. (18 anos). Ao voltar da Inglaterra, onde

concluiu seus estudos, o filho de um industrial

se choca com a corrupção de sua família e de

seu circulo social. O filme está sendo exibido
com cortes substanciais.
-^C Uma fábula pretensamente moralizante que

possui a magnífica profundidade de um pires
e ocupa espaços já anteriormente conquistados
com muito maior inteligência . honestidade.
Sem comentários. (M.R.F.)
LIÇÃO DE AMOR (Brasileiro), dé Eduardo Esco-

rei. Com Liliam Lemmerlz, Irene Ravache, Ro-

gério Froes e Marcos Tequechel. Studio-Tijuea (R.
Desembargador Isidro, 10 - 268-6014): 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. Rio-Sul (Rua Marquês de S. VI-

cente,. 52 - 274-4532-: 15h20m, I7h, 18h40m,

20h20m, 22h. (18 anos). Adaptação do roman-

ce Amar, Verbo Inlransitivo, de Mário de Andra-

de. 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.
-pt^C-_r;^C Filme singular no cinema brasileiro de

hoje. A direção, equilibrada e sensível, tem

seu módulo mais evidente na interpretação de

Lilian Lemmertz, ao mesmo tempo realista, vigo-

rosa em sua vida interior e extremamente deli-

lein que pretende juntar recursos para voltar a

cada na exteriorização dos problemas da Frau-

Alemanha, então (década de 20) em crise. (E.A.).

ROMEU E JULIETA (Romeo and Juliet), de Fran-

co Zefirelli. Com Olivia Hussey e Leonard Whi-

ting., Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236),

Scala (Praia de Botafogo, 320 - 246-7218):

14h30m, 17h, 19h30m, 22h. (14 anos).

•)C-^C Luxuosa e exuberante encenação do texto
de Shakespeare bastante fiel aos fatos descritos
na peça mas nada fiel ao espírito da história.

(J.C.A.).  „',,
TERREMOTO (Earthquake), de Mark Robson. Com
Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy,
Lorne Greene e Geneviève Bujold. Rio (Rua
Conde de Bonfim, 302 - 254-3270): 14h30m, ><••

17h,' 19h30m, 22h. (16 anos). Produção amerl-
cana. Último dia.
•)C Uma ruidosa demonstração dos extremos a

que pode chegar a divina ira quando um mari-
do (Heston) resolve trocar a mulher velha (Ava)
por. uma amante jovem (Bujold) numa cidade
onde os ladrões de carros atropelam criancinhas,
a polícia briga entre si e os construtores só

pensam em edifícios mais altos. (J.C.A.)

JESUS CRISTO SUPERSTAR (Jesus Christ Supers-
tar) de Norman Jewison. Com Ted Neelly, Carl
Anderson, Yvonne Alliman e Barry Dennen. Bru-
ni-Grajaú (Rua José Vicente, 56 — 268-9352):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). Adaptação
do musical de Tim Rice e Lloyd Webber. A his-
tória de Jesus Cristo através de música rock,
com um Judas negro e algumas interferências
de situações contemporâneas. Até quarta.
-J^C Adaptação pouco inventiva do musical
escrito para o teatro, onde excessivos enfeites
na imagem prejudicam as canções. (J.C.A.)

DRIVE-IN

STAVISKY (Stavisky), de Alain Resnais. Com
Jean-Paul Belmondo, Anny Dupeney, Charles
Boyer e François Perrier. Lagoa Drive-ln (Av.
Borges de Medeiros 1 426 - 274-7999): 20h,
22h30m. (18 anos). Produção francesa tendo co-
mo personagem-título o escroque de vincula-

ções políticas e audácia quase folhetinesca que
contribuiu com seus escândalos para a queda de
dois ministérios. Até quarta.
'tV-*)(-P*. Depois de longa inatividade Resnais

.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 Sondheim. (J.C.A.)

ATÉ O ÚLTIMO 
"DISPARO 

(99 and 44/100%
Dead), de John Frankenheimer. Com' Richard

Harris, Edmond 0'Brlen e Bradford Dillman.
Ilha Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha do

Governador): 20h30m, 22h30m. (18 anos). Pro-

dução americana'. Até terça.
•^•¦JjC Irônica e muito sofisticada aventura po-
licial no estilo moderno: corridas e destruições

de automóveis, tiroteios e brigas violentas em

torno de um superdotado especialista em vio-

lenda. (J.CA.)

MATINÊS
SESSÃO COCA-COLA — Ho|e, às 18h30m, no

Lagoa Drive-ln: Genta Como Eu e Você. (Livre).
Distribuição de revistas e refrigerantes.

SESSÃO INFANTIL - Hoje, às 18h30m, no Ilha

Auto-Cine: Cantinflas, O Professor. (Livre). Dis-

tribuição de revistas e refrigerantes.

Cultos
A véspera das eleições, não é di-

'ficil encontrar hoje, em muitas igre-
jas, dois documentos normativos: um,
áa Cúria Metropolitana âo Rio de Ja-
neiro, para dizer que o grande e úni-
co empenho.da Igreja Católica a res-
peito é a "formação da consciência de
seus fiéis, para torná-los capazes de
escolher candidatos que sejam com-
petentes e dignos legisladores e, ao

CATÓLICOS
MISSAS NO CENTRO

Catedral (Pça. 15): 8h, 9h e 10 (cantada, em

latim). N. Sa. da Candelária (Pça. Pio X): 8h,

9h, lOh, llh e Í2h. N. Sa. da Fátima (R. Ria-
chuelo, 367): 6h30m, 8h, 9h30m (crianças), llh,

17h (jovens), 18h30m e 20h.

Sagrado Coração d. J.sus (R. Benjamim

Constant, 42): 7h, 8h30m, lOh crianças), Uh30m

(casais), 18h (jovens) e 19h. Santa Teresa (R.
Áurea, 71): 7h, 9h, lOh e 19h. Santana (Pça.
Card. Leme): 6h, 7h30m, 9h (crianças), 10h30m

e 18h. Santíssimo Sacramento (Av. Passos, 500):

7h 9h, lOh e llh. Santo Antônio (convento):
6h, 7h, 8h, 9h30m, 10h30m, 17h e 18h. Santo

Cristo dos Milagres (Pça. Santo Cristo): 6h, 7h,

8h30m, lOh e 18h (jovens).

'missas na zona sul

Cristo Redentor (R. laranjeiras, 519): 7h, 9h,

llh, 18h e 20h. Divina Providência (R. Lopes

Quintas, 274): 7h, llh30m, 18h30m, 20h e 21 h

30m. Imaculada Conceição (Praia Botafogo, 266):

7h, 8h, 9h (crianças), 10h30m, 12h, 17h, 18h e

mesmo tempo, abram caminho para
a implantação de valores humanos e
evangélicos na vida social e politica
da comunidade civil''; o outro, da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, faz uma advertência: "Quem
vota num candidato, sabendo que es-
te não é honesto, só porque espera
dele um emprego ou vantagem, é um
traidor de sua Pátria".

19h. N. Sa. do Brasil (Urca): 6h30m, 8h, 9h30m,
llh, 18h, 19h e 20h. N. Sa. de Copacabana

(matriz provisória: R. Tonelero, 56): 7h, 8h30m,
lOh (uma na igreja outra no salão), llh30m,
17h, 18h30m, 20h e 21 h. N, Sa. da Glória (Lgo.
Machado): 6h30m, 7h30m, 9h (crianças), lOh,
llh, 12h, 17h (jovens), 18h, 19h e 20h. N. Sa.
da Paz (R. Vise. Pirajá, 351): missas de hora em
hora desde 6h30m até 21h30m. N. Sa. do Rosa-
rio (R. Gal. Ribeiro da Costa, 164): 7h, 8h30m,
lOh, Uh30m, 18h e 19h (jovens). Ressurreição

(R. Fr. Otaviano, 99): 7h30m, 9h, 10h30m, 12h,
17h, 18h30m, 20h e 21h30m. Santa Cruz de
Copacabana (R. Siq. Campos, 143/39): 7h, 9h

(crianças), 10h30m, 18h e 19h. Santa Margarida
(Lagoa): 8h, 9h30m, llh, 12h, 18h e 19h30m.
Santa Mônica (R. José Linhares, 96): 7h, 8h, 9h
lOh, llh, 12h, 17h, 18h, 19h e 20h. Santa Tere.
sinha (Av. Lauro Sodré, 83): 7h30m, 9h (crian-
ças), 10h30m, 12h, 17h30m e 19h (jovens).
Santíssima Trindade (R. Sen. Vergueiro, 141):
7h, 8h, 9h, lOh, llh, 12h, 17h, 18h, 19h e 20h.
São Conrado (Praia): 8h30m, lOh e 18h. São
João Batista (R. Vol. Pátria, 287): 6h30m, 8h,
9h30m, llh, 12h30m, 17h, 18h30m (jovens) e
20h. São José (Av. Borges Medeiros, 2 725): 7h
30m, 9h (crianças), 10h30m, 12h, 17h (jovens),

18h e 19h. São Judas Tadeu (R. Cosme Velho,

470): 7h, 8h30m, lOh, llh30m e 18h. São Paulo

Apóstolo (R. Barão de Ipanema, 85): 7h, 8h15m

(crianças), 9h, lOh, llh, 12h, 17h (rito melquita),

18h (jovens), 19h30m e 20h30m.

MISSAS NA ZONA NORTE

Bom Jesus da Penha (Av. Brás de Pina, 181):

6h, 7hl5m, 8h30m, lOh, 17h30m (jovens) e 19h

30m. Imaculado Coração de Maria (R. Coração

de Maria, 66, Méier): 6h, 7h, 8h (crianças), lOh,

18h (jovens) e 20h. N. Sa. das Dores (Av. Paulo

de Frontin, 500): 6h30m, 8h,- 9hl5m (crianças,',

llh, 18h (jovens) e 19h30m. N. Sa. do Líbano

(R. Cde. Bonfim, 638): 7h, 8h, 9h, lOh, llh, 12h

e 18h. N. Sa. de Lourdes (Av. 28 Setembro,

200): 7h, 8h, 9h (crianças), llh30m (jovens), IBh

e 20h. N. Sa. do Perpétuo Socorro (Pça. Edmun-

do Rego, 27, Grajaú): 7h, 8h30m, lOh, llh30m,

17h, 18h e 19h (jovens). Sagrados Corações (R.

Cde. Bonfim, 474): 7h, 9h, lOh, llh, 12h, 17h,

18h e 19h. Santa Teresinha (R. Mariz e Barros,

354): 6h30m, 7h30m, 9K, llh, 18h e 19h. Santo

Afonso (R. Major Ávila, 131): 6h, 7h, 8h30m

(crianças), lOh, llh, 17h30m (fovensj e 19h. São'

Camilo (Usina): 7h30m, 9h30m, llh, 17h30m e

19h (jovens). São Francisco Xavier (R. São Fr-

Xavier, 75): 7h, 8h30m, lOh, llh30m, 16h30m,

18h e 19h30m. São Sebastião (R. Haddock Lobo,

266): 6h30m, 7h30m, 9h (crianças), llh, 12h,

18h (jovens) e' 19h30m.

EVANGÉLICOS u,
ADVENTISTAS — Campo Grande (R. Augus-

to Vasconcelos, 828) e Ilha do Governador (Estr.

Dendê, 257): cultos 20h dom. e quartas 9h sá-

bados. ANGLICANOS - Botafogo (R. Real Gran-

deza, 99): cultos 8h45m (comunidade brasileira)

e 10h30 (comunidade britânica). Méier (R. Caro-

lina Méier, 61): esc. dom. 8h30m, culto 9h30m.

BATISTAS — Estácio (R. Frei Caneca, 525): esc.

dom. 9h30m, cultos llh e 20h, união da moci-

dade 18h. Ipanema (R. Barão da Torre, 37): esc.

dom. 9h, cultos lOh e 19h3Òm, união de treina-

mento 18h. Tijuca (R. Cde. Bonfim, 789): esc.

dom. 9h, cultos 8h e llh, união de treinamento

18h. LUTERANOS — Centro (R. Carlos Sampaio,

251): culto lOh. Ipanema (R. Barão da Torre, 98):

esc. dom. e culto lOh. METODISTAS - Cateto

(Pça. José Alencar, 4): esc. dom.' 9h30m, cultos

llh e 19h. Gamboa (R. Rivadávia Correia, 188):

esc. dom. 9h30m, cultos 10h40m e 19h. Jacaré-

paguá (R. Bacairis, 115, Taquara): esc. dom. 9h

30m, cultos 9h30m, 18h e 19h30m. PENTECOS-

TAIS — Assembléia de Deus (Cpo. São Cristo-

vão, 38): esc. dom. 9h, cultos llh (com comu-

nhão) e 19h. Congregação Cristã no Brasil (R.

São Francisco Xavier, 707): cultos 9h, lóh (jo-

vens) e 19h. Nova Vida (R. Gal. Polidoro, 165):

esc. dom. 9h30m, cultos 9h30m e 18h. PRESBI-

TERIANOS — Botafogo (R. Passagem, 91): esc.

dom. 9h, cultos lóh e 19h30m. Grajaú (R. .Farias
' Brito, 34): esc. dom. lOh, cultos 9h e 18h. Ipa-

nema (R. Joana Angélica, 203): esc. dom. lOh,

cultos lOh e 19h.

OUTROS

ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ISRAELITA (R.

Gal. Seyeriano, 170): cultos 8h30m sáb. e 18h

30m sextas. FEDERAÇÃO ESPÍRITA'BRASILEIRA

(Av. Passos, 30): culto lóh. IGREJA DA CIÊNCIA

CRISTÃ (Av.. Mal. Câmara, 271/39): esc. dom. e

culto, em português, 9h, culto, em inglês, lOh

30m. IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS

DOS ÚLTIMOS DIAS/MÓRMONS (Rua Zara, J. Bo-

tanico): esc. dom. lOh reunião sacramentai 18h

IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL -

Grajaú (R. Itabaiana, 74): culto mensal de gra-
tidão, 8h, llh, 15r\ e 18h. Guadalupe (R. Acrí-

sio Mota, 92) e Guaratiba (R. Maestro Deozilio,

168): cultos 9he 18h. SOCIEDADE BUDISTA DO

BRASIL (Estr. Dom Joaquim Mamede, 45, Santa

Teresa): recitação de Suttas e meditação lóh,

conferências e comentários 16h30m. SOCIEDADE

PARA A CONSCIÊNCIA DE KRSNA (Estr. Velha

da Tijuca, 102): festival transcendental 17h.

Artes
Plásticas

SANTIAGO RAIGORODSKY - Pinturas. Hebraica-

Rio, Rua das Laranjeiras, 346. Das lOh às 21 h.

Museu d. Ar». Moderna, Av. Beira-Mar. Das 14h

às 19h.

ESSILA BURELLO PARAÍSO — Projeto Obra Aber-

ta - Obra de Arte. Escola de Artes Visuais, Par-

que Lage, Rua Jardim Botânico, 414. Das lóh

às 22h. Até dia 25.

IAN BERRY - Fotografias da série Whitechapel.

Museu Nacional de Belas-Artes, Av. Rio Bran-

co, 199. Das 15h às 18h.

ACERVO — Obras de Manoel Santiago, Sigaud e

outros. Gaferia Monet, Rua Cinco de Julho, 344.

loja 105, Icaraí, Niterói. Das 18h às 22h.

DJANIRA — Retrospectiva com cerca de 200

obras, entre pinturas, desenho e gravura. Museu

Nacional de Belas-Artes. Avenida Rio Branco,

199. Das 15h às 18h.

CARRANCAS DO S. FRANCISCO - Mostra de

12 das mais representativas esculturas de Fran-

cisco Guarani, pertencentes ao colecionador Pau-

Io José Pardal. Museu de Artes e Tradição Po-

pulares, Rua Presidente Pedreira, 78. Palácio do

Ingá, Niterói. Das llh às 17h. Até dia 5 de de-

zembro.

PAUL DUFF — Pinturas, late Clube do Rio d.

Janeiro, Av. Pasteur, s/n.»., das 15h às 20h. Úl-

timo dia.

MIRIAN DANOWSKI - Trabalhos com xerox.

Escola de Artes Visuais, Parque lage, Rua Jar-

dim Botânico, 414. Das lóh às 22h. Até dia 20.

SILVAHA — Tapeçarias. Cantinho da Arte, Hotel

Everest, Rua Prudente de Morais, 1 117. Das lOh

às 22h. Último dia.

ESCULTURAS PRÉ-COLOMBIANAS - Mostra de

120 peças. Galeria César Ache. Rua Vise. de

Pirajá, 281/308. Das lóh às 20h. Até dia 30.

OURO PRETO 360° — Poliptico de Carlos Scliar.

ACERVO DO MUSEU DE ARTE MODERNA — Mov

tra de 100 peças entre pinturas e esculturas d.

artistas brasileiros e estrangeiros. Av. Beira-Mar.

Das 14h às 19h. Até dia 5 de dezembro.
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OS FILMES DE HOJE
A Canção de Bernádètte, produ-

zido ppla Fox há 33 anos, é um melo-
drama religioso que reflete bem os in- jteressçs da empresa na época, (o mo-
ral do.Partido Republicano em tempo
de guerra) através- de úm episódio •
verídico ocorrido, na França do se- ¦
culo XIX, tratado, com o capricho das
superpróduções de então e lançando
uma estrela nova (Jennifer Jones),
cujo impacto permitiu vários prêmios
e grande êxito de público. Vale hoje
como documentário de certo tipo ãe
espetáculo hollywoodiano e também
como relato comovente para- osteles-
pectaãores de lágrima fácil.

Sártana, o Matador é um dos
muitos exemplares inexpressivos da
série ãe westerns confeccionados . na
Itália, sobretudo entre 1965 e 1970, in-
sistirido num dos protagonistas mais
repetidos, com a presença de Gianni
Garkò; também um dos atores mais
requisitados no surto. Soldado Alma-
do, ôVteleinédito de hoje, tem como
destaque único o absurdo do adjetivo
do iítu,lò, cuja contestação deveria ter
sido. feita pelo Serviço de Diversões\

CANAL 2

Públicas (que dirige suas baterias ex-
clusivamente para o aspecto policia-
lesco ãas interdições e classificações
etárias de significado cultural e eáu-
cativo insignificante) i E' um western
cuja intriga se escora em problemas
raciais tratados em nível que irritou
até mesmo os comentaristas america-
nos mais conservadores.
22h - Canal 4 - SOLDADO AIMADO (Soul .
Soldierj. Americano de 197Ò, realizado para. a
TV por John- Cardos, com Raffer Johnson, Linr
coln Kilpatriçk, Robert DoQuI;. Isaac Fields, Ce-
sar Romerd e Janee Michelle. Colorido.
22h -• Canal 6 - SART/VNA, O MATADOR (So-
no Sartana II Voitro Becchino). Italiano de 1969,
dirigido por Giüliano Carmlneo (sob^ o pseudo-
nimo de Anthony Ascott), com. Gianni Garko,
Frank Wolff, Ettoré Martni, Sal Borgese, K|aus jj

/Kiriski,'GorUon Mitçhell e Renato Baldini. Colo-

J-ido. , - ¦ v.
24h - Canal 4 - A CANÇÃO DE BERNADETTE

(Song of Bernadetle). Americano de 1943, dirigi-

do por Henry King; com Jennifer Jones, William

Eythe, Charles Bickford, Vincent Price, Lee J.

Cobb, Anne Revere e Glédys Cooper. Preto •

branco. •-•_ _"'-_,.''_-,'-.*__'»
Ronald F. Monteiro

22h — VT do iogo Fluminense x Vasco e
continuação da mesa-redonda. Colo-
rido.

Íh30m — A Voi do Pastor. Com D Eugênio
Salles.

8h45m — TVE — Circuito Nacional.
lOh — Portugal sem Passaporte. Colorido.
llh — Extensão. Apresenta;» de Álvaro

Valle e Américo Camargo. Colorido.

Ilh30m — Programe Silvio Santo*, Variedades.
Colorido.

20h — Domingo Alegre. Programa humo-
rístico com Costinha, Golias e Con-
suelo Leandro. Colorido.

21h40m — Jornal do Domingo. Noticiário. Co-
lorido.

22h — Cinerama 76. Filme: Sartana, o Mata»
dor.' Colorido.

24h — Futebol — VT do iogo fluminense x
Vasco. Narração do Carlos lima. Co-
mentários de Milton Colan e reporta-

gens de Ivan Mendes. Colorido.

12h — Palavras de Vida. Com D Eugênio
Sales. Colorido.

12h20m — João da Silva. Novela didática. Pre-
> - to e branco.

I 13h30m - Futebol — VT do iogo Atlético (MG)'
x Náutico. Colorido.

15h — TV-E — Pesquisa. Hoje: Automobi-
lismo. (3a. parte).

16h — Dossiê. A pesquisa de grandes te-
mas. Colorido.

17h ... — Água Viva — Musical.
IBh ..,-. — Cinemateca, Seleção de longa e curta

metragens, com entrevistas e depoi-
mentos. dos realizadores. Apresenta-

' ¦- ção de Camila Amado. Hoje: Caca
Diegues mostra trechos de seus fil-
mes Joana, a Francesa, Xica da Silva

e A Grande Cidade. Participação de
Zezé Mota, Nelson Pereira dos San-
tos, João Fellcio dos Santos e José
Medeiros, entre outros. Colorido.

19h — A Escalada do Homem — Documen-
tário.

20h — Os Mágicos. 'Reportagens com per-
sonalidades da vida artística. Colo-
rido.

21 — Futebol Total. Mesa-redonda com ã

participação de José - Inácio Wer-
neck, Luís Orlando, Sérgio Noronha,

• s Achiles Chirol e Geraldo Borges. Co-
lorido.

CANAL 4
8h30m — Santa Missa em Seu lar.

lOh — Concerto para • Juventude,

llh — Scooby Doo. Desenho. Colorido.

12h —Os Flinstones. Colorido.

13h — Domingo Gente. Entrevistas e re-

portagens. Colorido.

14h — Esporte Espetacular. Colorido.

15h30m — Disneylandia 76. Filme: A Montanha
Ameaçada (Ia. parte). Colorido.

16h30m — Moacir TV. Os grandes sucessos das
novelas'. Apresentação de Moacir
Franco. Colorido.

IBh — Globo de Ouro. Hit-Parade. Musical.
Colorido.

19h , — Oito ou 800. Programa de pergun-
tas e respostas. Apresentação de Pau-
Io Gracindo. Colorido.

22h — Fantástico. Programa de variedades.
Colorido.

22h — Premiere 76. Filme. Soldado Almado.
Colorido.

24h — Festival de Sucessos. Filme: A Can-

$ão de Bernadette. Preto e branco.

Teatro
TRIVIAl SIMPIES - Texto de Nelson Xavier..
Dir. de Rui Guerra. Com Camila Amado e Paulo
César Pereio. Teatro Nacional de Comédia, Av.
Rio Branco, 179 (224-2356), às 18h e 21h. In-

gressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estudantes.
Uma visão desesperada da vida conjugai da pe-
quena classe média, condicionada por pressões
sociais desagregadoras.

DEUS LHE PAGUE— Comédia musical adaptada

por Millor Fernandes do texto de Joracy Camar-

go. Dir. de Blbi Ferreira. Com Marília Pera,
Walmor Chagas, Mauro Nanini, Canecão, Av.
Venceslau Brás, 215 (246-0617). Às 20h. Ingressos
a Cr$ 90,00. A velha história do mendigo, milio-
nirio. e .filósofo reaparece em nova roupagem.

A GARÇONNIÈRE DO MEU MARIDO- Comédia
de Silveira Sampaio. Dir. de Jaime Barcelos.
Com Luís Delfino, Renata Fronzi, Jackson de
Souza, Teatro da Lagoa, Rua Borges de Me-
deiros,1426 (227-6686). Às 18h e 21h30m.
Ingressos (2a. sessão), a Cr$ 00,00 e Cr$ 30,00,
estudantes, (Ia. sessão) a. Cr$ 60,00. A garçon-
niqre, antítodo contra o desgaste e a rotina, da
vida conjugai. •

AS PEQUENAS HISTÓRIAS DE LORCA -Ante-

logia de textos — poemas e cinco pequenas pe-
ças — de Federico Garcia Lorca. Seleção-, dir.,
cen. e fig. de lio Krugli. Com Belo Coimbra.
Eduardo Machado. No Krugli, Teatro Experimen-
tal Cacilda Becker, Rua do Cátete, 333

(265-9933). Às 18h e 21h30m. (18 anos). Ingressos
a CrS 20,°0 e Cr$ 15,00, estudantes. Entre o som-
brio do luto e o colorido vivo da alma popular
espanhola, uma visão tregicómica dos conflitos
do poder e do medo dos homens.

Õ~SANTO INQUÉRITO - Drama de Dias Gomes.
Dir. de Flávio Rangel. Com Isabel Ribeiro, [talo
Rossi, Cláudio Marzo. Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). Às 18h e 21h.
Ingressos a Cr$ 60,00 e CrS 30,00, estudan-
tes o 2a. sessão a Cr$ 60Í0O. O caminho de
uma jovem cheia de vida. rumo à fogueira..

GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NO IRA-
JA'.— Comédia dramática de Fernando Melo.
Dir. de Leo Jusi. Com Nestor Montemar, Marcelo
Picchi é Sandra Barsotti. Taatro da Praia, Rua
Francisco, Sá, 88 (267-7749). Às 18h e 21hl5m.
Ingressos Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, estudantes, Ale-

grias e dramas de um homossexual envelhecido .
e de um rapaz de interior que descobre a ei-
dade grande.  
DOSE DUPLA — Comédia policial dê Robert Tho-
mas. Dir. de Leo Jusi. Com Rubens de Falco, An-
dré Villon, Paulo Pinheiro. Teatro Santa Rosa,
Rua Vise: de Pirajá, 22 (247-8641). Às 18h e
21h30m. Ingressos a CrS 50,00 e CrS 20,00,
estudantes (16 anos). Um barão arruinado, o
seu sósia e a sua mulher explorada, numa com-

petição de armadilhas e tapeações.

QUARTETO — Comédia dramática de Antônio

Bivar. Dir. Ziembinski. Com Ziembinski, Louise
Cardoso. Marline. Teatro de Ipanema, Rua Pru-

dente de Morais. 824 (247-9794). Às IBh e 21h

30m. Ingressos a Cr$ 40,00 e CrS 30,00 (estu-
dantes). Na periferia da intelectuália carioca, o

impossível amor de um astrólogo sexagenário

e de uma |ovem de 22 anos.

VIVAlDINO,~~CRIADO~DE DOIS PATRÕES - Co-

média de Goldoni, adaptada por Millor Fernan-

des. Dir. de José Renato. Com Grande Otelo,
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Uh30m — Programe Silvio Santo» (em cadeia

com o Canal 6). Colorido.

20h — A Vidi na Corda Bamba — Seriado
com Mike Connors. Episódio: A De-
núncia. Quatro seções,

22h — Futebol — VT do iogo fluminense X
Vasco. Narração de José Resende i
comentários de Hamilton Bastos.

CANAL 13
12hSSm — Universo em Desencanto. Apresenta-

ção de João Roberto Kelly. Colorido.

13h — A Bronca da Torcida. Debates com
os chefes das torcidas. Apresentação
de Eldio Macedo. Colorido.

13h30m — Matinê 13. Filme. Ia. artssão. Colo-
rido.

ISh — Domingo E' Dia d* Folia. Noticiário
esportivo. Colorido.

lShlOm — Matinê 13. Filme. 2a. lessão. Colo-
rido.

16hl0m — Domingo E' dia da Folga. Noticiário
esportivo. Colorido.

16h20m — Cine Rio. Longa-metragem.

17h20m — Domingo E' Dia de Folga. Noticiário
esportivo. Colorido.

17h30m — Discoteca Cocotá. Musical jovem com
tapas internacionais. Hoje: Peter
Frampfon, Beatles a Jeff Green. Co-
lorido.

18h — Show da Turismo. Apresentação de
Paulo Monte. Colorido.

19h — Cimarron. Seriado com Stuart Whit-
man. Colorido,

21h — Fim de Noite. Longa-metragem.

23h — Prorrogação. Programa esportivo.
Noticiário e debates sobre a rodada
do dia. Apresentação de Eldio Mace-
do. Participação de Mario Viana, Os-
wald de Souza, Paradella, Zoulo Ra-
belo e Denls Menezes, entra outros.
Colorido.

TRANSE NO 18 — Comédia de Gene Stone e Ron
Cooney. Dir. de Cecil Thlré. Com Milton Morais,
Lucélia Santos e Camilo Bevilacqua. Teatro da
Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (267-0871).
Às 18h30m e 21h30m. Ingressos • Cr$ 60,00 e
vesp. a CrS 40,00. (18 anos). Num sela-e-quarto
londrino uma adolescente hippia a um quarentão
careta encontram terreno para um convívio har-
monioso.

ítala Nan.di. Luis de Lima. Teatro Casa-Grande,
Av. Afranio de Melo Franco, 290 (227-6475) Às.
18h45m e 21h30m. Ingressos » Cr$ 60,00 a Cr$
30,00 estudantes. Personagem de inesgotável vi.
talidade' cômica,. Vivaldino (originalmente Arle-
quim) passa a vida armando quiproquós e crian-
do confusões.

DOCE PÁSSARO DA JUVENTUDE - Drama de
Tennessee Williams. Direção de Carlos Kroeber.
Com Tônia Carrero, Nuno leal Maia. Teatro Adol-
fo Bloch, *. do Russel, 804 (285-1465). Às 18h
o 21h. Ingressos a Cr$ 70,00 a CrS 40,00. Uma
grande atriz de Hollywood e um rapaz mais jo-
vem do que ela sofrem juntos as angústias da

perda da juventude.

À MARGEM DA VIDA - Drama de Tennessee
Williams. Dir. de Flávio Rangel. Com Beatriz Se-
gall, Ariclê Perez. Teatro Gláucie Glll, Praça Car-
deal Arcoverde (237-7003). Às 18h e 21h30m.
Ingressos a CrS 40,00 e CrS 20,00 (estudantes).

. A comovente história da moça aleijada que se
refugia do mundo cultivando uma coleção de
bichinhos de vidro.

A MULHER INTEGRAI - Comédia de Carlos
Eduardo Novaes. Dir. de Walter Avancini. Com
Yoná Magalhães, Aríete Sales, Regina Viana,
Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 42/56 (242-4880).
Às I8h e 21hl5m.lngressos, a CrS 50,00 a Cr$
40,00 (estudantes). (18 anos). Os diversos ma-
tizes do feminismo carioca vistos através de um
angulo humorístico.

l'ÉTÉ — Comédia- poética de Romaln Weingar-
ten. Dir. de Etlenne de Meur. Com Ana Lúcia
Bruce, Richard Roux. Aliança Francesa da Ti-

jucá. Rua Andrade Neves, 315 (268-5798). Às
21 h. Ingressos a CrS 20,00 a Cr$ 10,00 es-
tüdantes. A difícil trajetória de . duas crianças
rumo à idade adulta, em companhia de dois.
misteriosos gatos. Em francês. Até dia 21.

A lONGA~ NOITE DE, CRISTAL - Comédia dr7
mátlca de Oduvaldo Viana Filho. Dir. de Gra-
cindo Júnior. Com Oswaldo Loureiro, Denis Car-
valho, Maria Cláudia. Teatro Glória. Rua do Rus-
sei, 632 (245-5527). Às 18h e 21hl5m. Ingressos

a CrS CrS 60,00 e CrS 30,00,. estudantes. (18
anos). Ascensão e queda de um grande locutor,
tendo o ambiente de uma emissora de televisão

¦ como pano de fundo.

O RENDEZ-VÕÜS - Comédia de Robert dornas".
Dir. de Antônio Pedro. Com Eva Todor, Luís Ar-
mando Queirós, Lutero Luís. Teatro Maison de
France, Av. Pres. Antônio Carlos', 58 (252-3456).

Às 18h e 21h30m. Ingressos a Cr$ 50,00 e Cr$
30,00 estudantes. (18 anos). Seis pequenas nisto-
rias reunidas no cenário comum do Hotel Boa
Transa, no centro do Rio.

GOTA DÁGUA — Texto de Paulo Pontes e Chi-
co Buarque, com música de Chico Buarque. Dir.
de Gianni Ratto. Com Bibi Ferreira, Francisco Mi-
lani, lafayete Galvão. Teatro Carlos Gomes, Pça.
Tiradentes, 19 (222-7581). Às I7h e 21h. Ingressos
a CrS 60,00 e CrS 30,00, estudantes (da letra A
a O), a Cr$ 40,00 e CrS 20,00, estudantes (da
letra P a X), a CrS 60,00, camarote por pessoa,
a CrS 30,00, balcão nobre, a CrS 15,00, balcão
simples. Preços especiais para sindicatos e as*
sociações de classe. (18 anos). O enredo de Me-
déia, de Eurípedes, livremente transposto para
o Brasil de hoje. Recomendação Especial da As-
sociação Carioca de Críticos Teatrais.

Show
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Astor Piazzolla, em tournée pelo Brasil, faz espetáculos
hoje e amanhã na Sala Cecília Meireles

EQUUS — Drama de Peter Shaffer. Dir. de Celso
Nunes. Com Rogério Fróes, Ricardo Blat, Anto-
nio Patino. Taatra do BNH, Av. Chile, 230
(224-9015). Às 18h e 21h. Ingressos a Cr$ 60,00

e CrS 30,00, estudantes. (18 anos). Ingressos
também à venda no Mercadinho Azul. Um psi-
qulatra desvenda, perplexo, os conflitos emocio-
nais de um estudante de 17 anos, culpado da
um ato aparentemente gratuito de violência.

TUDO NO ESCURO - Comédia ds Peter Shaffer.
Direção de Jô Soares. Com Jô Soares, Jaime
Barcelos, Elizangela. Teatro Princesa Isabel, Ave-
nida Princesa Isabel 186 (275-3346). Ãs 18h a
21h30m. Ingressos a CrS 60.00 a CrS 30,00.
e dom. preço único, CrS 60,00. (16
anos). As complexas consequênciai de uma pa-
ne de luz.

A EXCEÇÃO É A REGRA - De Btrtold Brecht.
Dir; da Paulo Luiz de Freitas. Apresentação do
grupo Campus, com Bebeto Tornaghi, Berê Go-
mes, Caique Ferreira. Escola de Artei Visuais,
Parque Lage, Rua Jardim Botânico, 414. Às 21 h.
Ingressos a CrS 20,00 e CrS 10,00, estudantes.
Até dia 28. Uma visão ingênua, mas forte, do
universo bréchtiano.

DANAÇÃO DAS FÊMEAS - Comedia de Leslié
Stevens, Tradução da Hedy Maia, Dir. de Dercy
Gonçalves. Com Dercy Gonçalves, Edson Guima-
ráes, Ribeiro Fortes. Teatro Dulcina, R. Alcindo
Guanabara. 17 (232-5817). Às 21hl5m. Ingressos
a Cr$ 50,00 e Cr$ 25,00 (18 anos). O hu-
mor convencional de Dercy Gonçalves num es-
petáculo que serve* apenas ao hlstrionismo da
atriz.

O DONZELO — Comédia de Costinha e Emanoel
Rodrigues. Com Antônio Duarte, Mario Ernesto,
Costinha. Teatro Serrader, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531). Às 18hl5m e 21hl5m. Ingressos a
CrS 40,00. (18 anos). A inconsistência da comi-
cidade de Costinha em uma montagem descuida-
da e sem qraca.

O ÚLTIMO CARRO - Anlitragédla de João das
Neves. Dir. do autor. Com Uva Nino, Ivan Can-
dido, Osvaldo Neiva. Teatro Opinião. R. Siqueira
Campos, 143 (235-2119). Às 18b. a 21h30m. In-
gressos a CrS 50,00 e Cr$ 30,00, estudantes (18
anos). As cotidianas e anônimas tragédias dos
usuários dos trens suburbanos cariocas. Recomen-
daeão Especial da Associação Carioca da Critico.
Teatrais.

CINDERELA DO PETRÓLEO - Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Norma Blum,
Felipe Wagner, Milton Carneiro. Teatro Ginástico,
Av. Graça Aranha, 187 (221-4484). Às 18h e 21h.
Ingressos a CrS 50.00 e CrS 30.00 estudantes
(18 anos). A França resolve sua crise de petró-
leo através do sacrifício — não muito doloroso
— de uma das suas iovens cidadãs.

OS FILHOS DE KENNEDY - Drama de Robert
Patrick. Trad. Millor Fernandes. Dir. de Sérgio
Brito. Com Susana Vieira, José Wilker, Vanda
Lacerda. Teatro Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45
(256-2746). Às 18h e 21h. Ingressos a CrS 60,00
e Cr$ 30,00 estudantes (18 anos). Cinco represen-
tantes típicos da jovem geração do ano 60 fazem
desfilar, num bar nova-iorquino, as desilusões que
a evolução da sociedade norte-americana lhes
tem trazido.

ASTOR PIAZZOUA — Show do músico e com-

positor de tango. Acompanhamento: Juan Car-
los Cirigliane (piano), Daniel Piazzolla (sinteti-
zador e percussão), Santiago Giocobbé (órgão),
Luis Alberto Ferreyra (flauta e sax), Horácio

'Maluicino 
(guitarra), Adalberto Cevasco (baixo)

e Enrique Roizner (bateria). Sala Cecília Meireles.
Hoje, às lóh, amanhã, às 21 h. Ingressos a CrS
80,00, platéia, a Cr$ 60,00, balcão superior, e
CrS 40,00, estudantes.

CURTO-CIRCUITO .— Show de música popular
brasileira com Sidney Matos (guitarra, violão e
voz) e Alfredo Luís (bateria e percussão). Alian-

ça Francesa de Copacabana, Rua Duvivier, 43.
Às 21 h. Ingressos a CrS 15,00.

APALUZA — Concerto de rock. Integrantes: Ja-

guaribe (baixo), Beto e Barroco (guitarras), Ser-

gio Bandeira (teclados), Candinho (bateria), Mar-
ceio (vocal). Teatro Arthur Azevedo, Rua Vitor
Alves, 454, Campo Grande. Às 20h30m. Ingres-
sos a CrS 20,00.

RAIMUNDO FAGNER — Show de lançamento do
IP do cantor e compositor. Acompanhamento
de Túlio Mourão (teclados), Jamil (baixo), Ro-
bertinho (guitarra e viola) e Chico Batera (ba-
teria e percussão). Sala Corpo/Som, do Museu
de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. Às 21 h. In-

gressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 30,00, estudantes.

THE FABULÒUS HARLEM GlOBETROTTERS — Es-

petáculo com a equipe de basquete norte-ame-
ricana, em comemoração aos seus 50 anos de

atividades esportivas. No Maracanãzinho. Às 18h

e 20h30m. Ingressos: arquibancada a CrS 30,00
e CrS 20,00 (crianças), cadeira especial a Cr$
60,00, cadeira de pista a 'Cr$ 50,00, camarote

(quatro lugares) a CrS 250,00 e frisas (cinco
lugares) a CrS 350,00. À venda no local, no
Mercadinho Azul e Teatro -Municipal.

RESISTINDO — Show do Quarteto em Cy acorri-

panhado por Luís Cláudio (violão e guitarra),

laércio de Freitas (piano), Zequinha (bateria) e

Luizão (baixo). Teatro Fonte da Saudade, Av.

Epitácio Pessoa, 4 866 (255-3893). Às 21 h. In-
¦ gressos a CrS 50,00 e Cr$ 30,00 estudantes.

CIRCO VOSTOK — Espetáculo corn números va-

riados de equilibrismo e malabarismo, além de

animais amestrados, palhaços e mágicos. Av.

Presidente Vargas esquina de Rua de Santana

(224-5884). Às lOh, 15h30m, 18h e 21h. Ingres-

sos (geral), a CrS 13,00, arquibancada a CrS

25,00.e CrS 15,00 (crianças), cadeira lateral a

Cr$ 35,00 e CrS 20,00 (crianças), cadeira central

a CrS 40,00 e camarote (para quatro pessoas) a

Cr$ 200,00. . 

CIRCO ÁGUIAS HUMANAS - Espetáculo com

trapezistas, animais amestrados e números va-

riados. Av. Geremário Dantas, esquina da Rua

Cel Thedin, Tanque, Jacarepaguá (224-2396). Às

15h, !7h30m e 20h30m. Ingressos: geral a CrS

10,00, arquibancada a. Cr$ 20,00 e CrS 15,00

(crianças), cadeira lateral a CrS 30,00 e Cr$

20,00 (crianças), cadeira central a Cr$ 40,00 e

Cr$ 20,00 (crianças), camarote, (quatro lugares)

a Cr$ 200,00.

CASAS NOTURNAS

REVISTA DO RÁDIO - Musical de Lafayette Gal-

vão. Direção Augusto César Vanucci. Com An-

gela Maria, Cauby Peixoto e a Orquestra Ali

Star. Vivará, Rua Afranio de Melo Franco, 290

(247-7877 e 267-2313). Às 22h30m. Ingressos a.

CrS 100,00, sem consumação minima. Último dia.

ALTA ROTATIVIDADE - Show de Carlos Macha-

do. Direção de Agildo Ribeiro. Com Agildo Ri-

beiro, Rogéria, Solange Radislovich e Ary Fon-

toura. Sucata, Av. Borges de Medeiros, 1 426

(274-799.9 e 274-7748). Às 23h30m. Couvert de

Cr$ 100,00 e consumação de Cr$ 50,00.

RITMOS DO BRASIL — Espetáculo dirigido por

Caribe da Rocha. Com Jorge Goulart, Nora Ney,

Jackson do Pandeiro. Showroom do Hotel Na*

eional-Rio, Av. Niemeyer (399-1000). Ãs 22h.

Couvert de Cr$ 120,00, consumação de CrS

30,00.

NEW BRASA SAMBA SHOW-2 - Às 22h, epre-
sentação dos cantores Sidney Maga! e Sapotí da
Mangueira. Las Brasas, Rua Humaitá, 110 .. .
(246-7858 e 246-9991).

A GRANDE NOITE — Musical com a cantora me-
xicana Milagios Lanti, os cantores Cy Manifold,
Clóvis Iglesias, Rincão Gaúcho, Rua Marques de
Valença, 83 (264-6659 e 264-3545). Às 22h30m,
Couvert.a CrS 40,00,

SEM TELECOTECO E' XAVECO - Show com Os-
valdo Sargentelli e os cantores Mara Rubia, Moa-
cir, Ismael. Oba Oba, R. Vise. de Pirajá, 499 ....

(287-6899 e 227-1289). Às 23h30m. Couvert de
CrS 120,00.

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE - A partir das
21 h, música para dançar com o sistema de ar
vídeo-disco. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-3579 e
287-0302). Consumação a CrS 80,00.

HELENA DE LIMA — A partir das 21 h, música

para dançar com o conjunto Renovasom. Tijuca-
na, Rua Marquês de Valença, 71 (228-8870).
Couvert de CrS 25,00.

BIERKLAUSE — Show diariamente às 22h, com o

conjunto de Araripê e os cantores Neg e Wan-

der Silva. Participação dos cantores Everardo a

Mareei Link. Aberto a partir das 19h, com mú-

sica para dançar. Rua Ronald de Carvalho, 55

(Praça do Lido - 235-7727), Courvet Cr$ 40.

CASA DO TANGO — às 22h. Samba a Carnaval,

com o cantor Sidney Silva, passistas e ritmistas.

Às 24h. Tangos e Boleros, com Perez Moreno.

Rua Voluntários da Pátria, 24 (226-2904). Couvert

de Cr$' 30,00 sem consumação mínima.

BARES
MIKONOS — No segundo andar, diariamente, a

partir das 22h, música ao vivo para dançar com

o conjunto formado por Juarez (saxofone), Zé

Mário (piano), Fernando baixo), Tião (bateria), a

a cantora Valéria. No primeiro andar, discoteca.

Avenida Bartolomeu Mitre, 366 (294-2290). Consu-

mação de Cr$ 100.

LE CASSEROLE — Aberto diariamente a partir
das 20h, com pista de dança e os conjuntos

do organista Anselmo Mazzoni e a pianista
Neide Aparecida. Serviço de restaurante. No

Everest Hotel, Rua Prudente de Morais, 1117

(287-8288). Couvert de CrS 35,00.

OPEN — Aberto diariamente a partir das 20h a

com música ao vivo para dançar (21 h), com os
conjuntos de Luís Carlos e Célio Balona, além
de serviço de restaurante. Rua Maria Quitaria, 83

(287-1273). Sem consumação mínima.

EDSON FREDERICO — Apresentação do pianista
acompanhado de Ricardo do Canto contrabaixo),

a partir das 23h. Bar Restaurante Antonino, Av.

Epitácio Pessoa, 1244 (267-6791).

CHARLY MAX — Todas as quintas-feiras, a par-
tir das 21 h. Concerto de ja» com o conjunto

Jazzida, formado por: Wayne Magdalena (trom-

pete flugel horn) Bill Horn (flauta e melotron),

Roberto de Araújo (guitarra), George Clark (bai-
xo elétrico) e Ricardo e Zé Henrique (bateria).
Av. General San Martin, 512. Couvert de Cr$ 30.

706 — Aberto diariamente a partir das 19h.

Às 22h, música ao vivo com o conjunto de

Eduardo. Às 23h30m, o conjunto de Fernando
e à 0h30m, a banda de Osmar Militd. Av.
Ataulfo de Paiva, 106 (274-4097). Couvert de
CrS 60.

CHICO'. BAR — Funciona diariamente das 18h

às 15h. Às 20h, a pianista Cisa Izaia e a partir
das 22h apresentação do pianista Luizinho Eça.

Av. Epitácio Pessoa, 1560 (260-0113. Sem couvert

e consumação mínima.

TITO MAD1 — Apresentação do cantor e com-

positor. Acompanhamento: Ribamar (piano), Iva-

nir de Morais e o conjunto de Mojica. Boate

Fossa, Rua Ronald de Carvalho, 55 (235-7727).

Às 24h. Couvert de CrS 80,00 sem consumação

mínima.

SAMBÃO E SINHA' - No térreo, restaurante de

cozinha brasileira funcionando das 19h às 3hf

com a participação dos Cantores Negros e o

piano de Lucas. No 1? andar O Show Volta ao

Brasil em 80 Minutos, às 24h. Com Ivon Curi,

Judy MiÜer 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 256-1771).

SPECIAL BAR — Aberto diariamente a partir das

17h com Mr Harris ao piano. 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 e 237-1369).

JEQUITIBAR — Aberto diariamente das 17h às

4h com música ao vivo, a cargo do Sidney Trio

e o pianista Gdinho. Rua Fernando Mendes,

23-A. (256-7337). Sem couvert e consumação mi-

nirria.' .

PUB-2 — Aberto diariamente a partir das 22h

com música ao vivo (samba de partido alto) a

cargo do conjunto Tumba Samba. Rua Toneleiro,

236. Sem couvert e consumação mínima.

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYD-66
AM-940 - KHz OT -

4875 KHz
Diariamente das 6h

às 2h30m
23h — NOTURNO - Jazz a Blues. Progra-
ma: Homenagem a Duke Ellington, com
sua música dos anos 30, no Festival de
Newport. Orquestra dirigida por Bob
Wilber. Produção de Célio Alzer. Apre-
sentação de Fernando Mansur.
JORNAL DO BRASIL Informa: 8h30m,
12h30m, 18h30m. Apresentação de Elia-
kim Araújo, William Mendonça, Orlando
de Souza e Fernando Mansur.
Informativo! Intermediários: Flashes nos
intervalos1 musicais e informativos de um
minuto, de 2a. a 6a., às 6h30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, 13h30m, 14h30m,
16h30m, 17h30m, 20h30m, 21h30m,
22h30m, 1h30m, 2h30m.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

__£___ 9
Diariamente das 7h à Ih

10h — Othelo — Abertura op. 93, de
Dvorak (Kertesz — 14:45), Impressões
Saresteiras, de Villa-Lobos (Magda Ta-
gliaferro — 6:07), Sinfonia em Dó Maior,
de Bizet (Marriner — 32:00), 12 Estudos
op. 10, de Chopin (Maurizio Pollini —
27:00), Serenata n.9 2, em Lá Maior, op.
16, de Brahms (Kertesz — 29:00), Trio
com Piano n.9 31, em Mi Bemol Menor,
de Haydn (Beaux Arts — 13:00), Impres-
soes Brasileiras, de Respighi (Dorati —
19:07), 3a. Sonata para Violino 0 Piano,
op. 45, de Grieg (Wilkomirska a Barbosa
- 24:18).

20h — Abertura Partenope, de Haendel
(Leppard — 7:20), Trio com Piano n? 2,
em Sol Maior, op. 1/2, de Beethoven
(Beaux Arts — 30:16), Sinfonia n? 2, em
Dá Maior, op. 61, de Schumann (Berns-
teln ¦*- 40:00), Suite Miroirs. (Noctuelles,
Oiseaux Tristes, Une Barqua sur 1'Océan,
Alborada dei Gracioso a La Vallée de
Cloches), de Ravel (Entremont — 27:58),
Héroide Fúnebre, Poema Sinfônico n? B,
de Liszt (Haitink — 27:10), Sonata n.? 5,
em Fá Sustenido Maior, op. 53, de Seria-
bin (Roberto Szidon — 12:50), 3 Coros da
Óperas (Trovador, Otelo e Ernani), de Ver-
di (Cláudio Abbado — 7:51), Tenente Ki-

je, suite op. 60, de Prokofieff (Previn —

19:38).

Informativo de um Minuto — lOh, 13h,
15h, 18h, 23h e 24h. Correspondência

para a RÁDIO JORNAL DO BRASIL: Av.
Brasil, 500 — 79 andar — Telefone:
264-4422.

Para receber mensalmente o Boletim da

programação de Clássicos em FM, basta
enviar UMA VEZ o seu nome e endereço
à RÁDIO JB/FM, Av. Brasil, 500. Ofereci-
mento Rádio JB/Carton.

MÚSICA
ORQUESTRA SINFÔNICA NACIONAL - Con-
certo sob a regência do maestro Vicente Fitti-

paldi. Programa em homenagem ao centena-
rio de nascimento do compositor Manuel de
Falia, apresentando as seguintes peças: A Vida
Breve — Dança Espanhola; Noites noi Jardins
de Espanh', para Piano a Orquestra (solista:
José Carlos Cocarelli); Psyché, Poema para
Canto e Pequena Orquestra (solista: Olga Ma-
ria Schroeter); El Amor Brujo a El Sombrero da
Trás Picos. Às 21 h, na Sala Cecília Meireles,
Entrada franca.

GRANDE RIO
NITERÓI

CIMEMA-l — Fernão Capelo Gaivota, de Hal
Bartlet Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre). Hoje,
ás 10h: Os Sapatinhos de Cristal.

ALAMEDA — Xica da Silva, com Zezé Motta. Às
14h30m, 16h45m, 19h, 21h30m. (18 anos).

ÉDEN — Um Pistoleiro mais Violento que Ringo.
Às 14hl0m, 16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m. (18
anos).

CENTRAL — Um Estranho no Ninho, com Jack
Nicholson. Às 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (16
anos).

CENTER — O Jovem Drácula, com Lando Buzzan-
ca.'Às 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

ICARAÍ — Um Golpe em Berlim, com Telly Sa-
vallas. Às 14h05m, 16h, 17h55m, 19h50m, 21h

45m. (14 anos).

NITERÓI — A Máquina do Sexo, com Agostino
Belli. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos)."^^ 

___________• CAXIAS
PAZ — Essa Mulher É Minha... E dos Amigos,
com Francisco Milani. Programa complementar:
Kug Fu, o Exterminador. Às 13h30m, 17hl5m,
19hl5m. (18 anos).

PETRÓPOLIS

FRANK'S BAR — Aberto diariamente das 17h às

4h. A partir das 22h música ao vivo com os

pianistas Luís Carlos e Mary e o cantor Paulo

Leandro. Av. Princesa Isabel, 185 (275-9393 e

275-9249). Sem couvert e consumação minima. ,.

. DOM PEDRO — A Máqina do Sexo, com Agos-

tina Belli Às 13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,

21 h30m. (18 anos).

PETRÓPOLIS — Um Aventureiro no Havaí, com

James Garner. Às 14h, 15h50m, 17h40m, 19h
30m, 21h20m. (Livre).

ART-PETRÓPOL1S — Amigos e Amantes, com

Sean Bury. Às 15h, 17h, 19h, 2lh. (18 anos).

fÊRESÔPOLIS
CINE ARTE — O Moinho Negro, com Michael
Caine. Às 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).

ALVORADA — O Candidato, com Robert Red-
ford. Às 15h e 21 h. (14 anos).

EXPOSIÇÕES
PANORAMA DO OUADRINHO BRASILEIRO-76 -

Mostra de 200 originais de 50 artistas. Museu
de Arte Moderna, Av. Beira-Mar, das 14h às
19h. Até dia 21.

QUINZE ANOS DE CENOGRAFIA - Mostra de
diversos trabalhos do cenógrafo Hélio Eichbansr.
Escola de Artes Visuais, Parque Lage, Rua Jar-
dim Botânico, 414, das lóh às 22h dia 20.

CARMÊM~MIRANDA — Mostra de 1596 peças
de uso pessoal e troféus da artista. Museu Car-
mem Miranda, Parque do Flamengo, em frente
à Av. Rui Barbosa, 560, das llh às 17h.
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ROMCUs
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OUVIU HUSSEY
LEONflRD WHITING

"ROMEO A JUUET*
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
SALA CECÍLIA MEIRELES

CONCERTOS DE PRIMAVERA
6.° Concerto — .20 de novembro — 21 horas

FESTIVAL VILLA LOBOS

Bachianas Brasileiras n.° 9
Alvorada na Floresta Tropical
Sinfonia n.° 6 (Ia. Audição)

Regente: ROBERTO RICARDO DUARTE

Teis.: OSB: 222-4592 - 222-5842 - Sala: 221-7379

UM FILME DE
LONGA
METRAG
COM AS CENAS

ENGRAÇADAS
DA MAIOR DUPLA
DE CÔMICOS
OUE JA' EXISTIU I
CENSURA LIVRE

HOJE
MORAH IO

2-4-6-8-IOhs.•g-TMiia-
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LEWISGILBERT | SE TÊM A LUA E AS ESTRELAS ! v »»¦§* SRBfíDO HO COPfí
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RMIGOSeHMRNTES^^
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ROBERT DE NI RO .

JMIMS t\l*K
MOTORISTA DE TAXI

UNI PRODUÇÃO HIIX/1'HIU.II'S-MARTIN SCORSÊSI:

JODIE FOSTER HARVEYKEITEL
AL-BERT BROOKS fOHoTom

LEONARDHARR1S PETER BOYLEcomWizard
CYBILLSHEFHERDcõHoBctsy

ESCRITO FOR 1'AUl. SCHRADtíR MÚSICA IIERNARD HCRRMANN
PROOlHiDÓ fOR MIC:i-ÍAL:L PHILLIPS E .ILILIA 1'HII.UPS 4"«'OIBI0I00 rÕÍMARTIN SCOKStiSI-¦ proibido até ia anos 'jfSSS

Ele e' um homem solitário.tentando
desesperadamente provar que esta' vivo.

V4JRIG (§)?$? CRUZEIRO
VOANDO JUNTAS

jMmâ/m/toKnmítzMm/.
MMW^Ê CCS************

lfT-UJ|í 0RA«AM CHAPMAN-JOHN
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AMANHA

EHii riPRODUiJÃOVMERWSCH W-— iuu
PROIBIDO AT£ 14 ANOS• GLENN FORD • HAL HOLBROOK • T03HIR0MIFUNE • ROBERT MIICHUM • CLIFF ROBERTSON

ROBERFWAGNER t^is»,^,^!C-SX"^w .iç^.^ [j^j
raALDS:,SANFORl) JOHN WILLIAMS-JACKSKHÍ
HORÁRIO

1.00.3406.20:9.00 U*> ¦¦--¦ HOBABIO

"Que obra-prima, puxa!"-lario de Andrade)r^ík)
romance de José Lins do Rego
agora um filme de Marcos Farias

%
"Um dos mais altos pontos do
romance brasileiro"

(Antônio Cândido)
com Jofre Soares, Othon Bastos,
Rafael de Carvalho e Ângela Leal

[KlâíX^
1^

"As aventuras e desventuras do cavaleiro
andante, Vitorino Carneiro da Cunha em
luta contra as injustiças do mundo."

ixtit ni:
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JORNAL DO BRASIL
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0CMDOR&
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Cantandü rià Chuva Süã

;]ÜÍ^| O maior escroque de todos ostemposj
JEANPAUL
BELMONDO

flNNY DUPEREY
CHRRLES BOYERL* i|jkgBEE53

Dirigido''$> 
Àfá/n&SÁWS «anos £

'as 20 e 22/30 hs 1

Minister & Çanecão apresentam

y^\-y-':'

Um espetáculo de
Aloysio de Oliveira

WALMOR CHAGAS»MARÍLIA PERA C3lieCâO
MARCO MANINI»MARCOS PAULO »asíre&Soh

Participação especial S? feira.- 23-M h
Adaptação: MillorFernandes Sábado: 23:30 h-Domingo^oMh
Músicas.-EdüLobo e Vinícius de Moraes tela.-. 246-0617 - 246-7188
DireçãoiBibiFerreira &e-4m - 286-9293 - 286-9343

O or-úyína/ rfe Jorricv GVirnrirr/o
transformado na primeira gra
comedia musical brasileira.

\£M£UGm€\
EMBRAHLME

EMPRESA BRASILEIRA DE FILMES S.A.

COMUNICADO
Comunicamos que foram abertas as inseri-
ções para o V Festival do Cinema Brasileiro
de Gramado, na sede da EMBRAFILME -
Empresa Brasileira de Filmes S.A., na Av.
13 de Maio, 41 - 14° andar, no Setor de
Festivais Nacionais, no período de 08 de
novembro a 06 de dezembro do corren-
VJ:eano.  [

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO %
¦¦¦¦¦ iioiiAHioiNHA 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 -10.10 hs.Büisnipyiia

lon» 130 "8745 Píwwmiui pi(-a
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5,50. 8»10,10 hs.

Kaje éaniversáriode Haruld. Este éo seu presente.
" rONC:228Ô17*5 •

»-w.cWILLIAMFRIEDKIN

OS RAPAZES
DrVBAMDA

O MESMO
| DIRETOR DE

EXORCISTA

Wts is
ilM •¦'

'ATE 
18 ANOS

NÃO É UM MUSICAL. ifiS C0L0RID0

SfâiSülPSa partir i
•COIOBIDO - LINDAS E SENSUAIS AMAVAM

E LUTAVAM ATE'A MORTE!i
*i*5**^\

-^»< MU M»RC»RF.T E SF^W*'i^^^^k
^^, CNIF.R MÍRK0V Rija ?;~. f^i» '^l^B

¦Amanha
também
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MICHELE MERCIER <
GEORGE EASTMAN
e MARIA ROHM

horários 2,iJ5*4*5,55*%50*9/*5 MD?^|^
HOJEEMÜ!
ATRAS 00 OURO DE f//ri£K. /

TEbliy ROBERT üflOIES
sruhürs culp mflson •

fMwMtMMKmT7^'fmi''\M\WWinm^ÀmÍÊê

biiigíj.í.rPETERI3LFFEU. • 14 anos.
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O
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r/S
V' •"' i Leo McKem .!!¥..,.

1£* CINEMA EA MAIOR DIVERSÃO

'iuaiii n Ü . H ¦ 1 -1 I 11 5 FEIRA

Vi11|T']T|RÍiBT^rílB^B 
"^r°s 

horr"-'ns' lr" a*"lgos inseparáveis.
B |LI\ ,11.1, BMByjiiijJBj três destinos unindo-os

IP^H^LliJllliílilll 
'a uma so mulher PJffl

NOS QUE NOS ™.I^BB
AMVAiyiOS TANTO M\*.:!*
STEFANO SATTA FLORES -JfffÊ^^^^X / - í

iP«i / QC/fiAf F(Q/ O AUTOR DA MOGTG DO PZ€&tOFNT€t>Q$ €$TAOO$ UNIOOS JOHN KENNEPY g

m GRANDE
CIRCUITO UM DRAMA mmTóm QUEE$TARREC£UOMUNPOMOflLMEMAI$REAL PA HtSTOm OOCMEMA!
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Plantas e Jardins

¦PI:

*tf 1

? ¦*< .
«Vi .

ÁGUA DE VERÃO
BEM SERVIDA

I À medida que se- intensifica o calor,
surge par» as plantas*j cultivadas em casa• um grave risco: no

jgjgívél máximo de";. evaporação dos meses
Ipuèrites, a terra dos
t. vasos seca em geral
| mais depressa,-< exigindo um cuidado

j especial com a-'irrigação diária e,
f eventualmente, a
^montagem de'•_' esquemas táticos para'^enfrentar o verão. Para

, as espécies de interior
-mais delicadas, como-fitônias, avencas,
violetas, dois a três

k dias sem água,
Knessá época, podem
| converter-se em

ameaça de morte.
.« Distúrbios causados

por carências hídricas
-tornam-se logo*! visíveis no

amarelecimento das
^íolhas, refletindo
rtalhbém no
«jèrescimento das

. plantas, que passa a
& se efetuar com

; lentidão anormal,
í'Parte integrante dos
: tecidos vegetais, a

água é igualmente o
>. veículo que conduz
•,.até eles as substancias
^nutritivas retiradas,
^do.solo. Em sua

I m \ I
' -  i m

ausência, as plantas
ficam sem comer e
definham, expondo-se
constantemente aos
ataques de pragas ou
à manifestação de
doenças. Como o sol
direto, o vento
aumenta a evaporação
e com freqüência tem
uma ação cáustica
quando sopra do mar.
Protegidas das
correntes, todas as
plantas de vaso passam
um verão mais
tranqüilo em condições
de meia-sombra, ou
seja, só tomando sol
de manhã cedo ou no
fim da tarde.

Nas horas de pouco ou
nenhum sol é que se
deve também molhar
as plantas, para evitar
certos desequilíbrios
térmicos que às vezes
se traduzem por lesões
nas estruturas vegetais.
Quando a água cai nas
folhas, em pleno sol,
as gotas atuam como
lentes, podendo deixar
visível a marca de
uma queimadura. As
folhas pilosas ou
aveludadas — epíscea,
gloxínia,
violeta-africana — são
as mais sensíveis ao
problema, ficando em
péssimo estado, de um

dia para o outro, com
uma água de verão
mal servida.
Como as plantas
tropicais ainda se
encontram em seu
período de vegetação
mais forte, seus
mecanismos de defesa
se empenham em
reduzir o mais possívelas perdas hídricas.
Uma grandeconcentração de
umidade ao redor, nos
dias quentes, é a
melhor maneira de
ajudá-las a crescer
com sucesso. A secura
do ambiente, além
de precipitar o fim
das folhas velhas, podetambém destruir os
brotos recentemente
emitidos e desse modo
impedir que as plantascumpram sua
trajetória cíclica,
sua vida em
renovação constante.
A imersão periódica,
dos vasos na banheira
ou no tanque é um
dos muitos recursos
para dar mais vida às
plantas quando o
calor chega ao auge.
Mas um banho
prolongado causa a
asfixia das raízes e é
importante que toda a
água seja absorvida,
pois para ela podem

Leonardo Fróes

passar, na imersão,
os sais nutritivos queantes estavam na
terra. De grandeeficiência para as
folhagens tropicais e
algumas plantasfloríferas, o sistema é
desaconselhável paraas espécies de sistema
radicular poucorústico, como as
suculentas.
A rega indireta porimersão, o velho truque
dos pratinhos com
água sob os vasos,
sugere a idéia do
retentor de umidade,
um recipiente cheio
de musgo, areia ou
pedras que dê paraacomodar vários vasos
e seja mantido no
lugar mais fresco da
casa. Nessas condições,
a terra dificilmente'
seca de vez, mas é
preciso uma inspeção
atenta, de quando em
quando, porque a
umidade retida é
também favorável ao
aparecimento de
fungos. Em qualquermomento, e
especialmente ao
longo do verão,
agrupar as plantas é
o processo mais
fácil de reproduzir emcasa a atmosfera
das matas.

QUESTOESe SOLUÇÕES
IIR

1&& II

Leonam de Azeredo Penna

Quando devem ser feitos o
transplante de folhas
da samambaia-chorona e a
mudança da terra do vaso?

A multiplicação da
samambaia-chorona é feita por
divisão da planta quando
desenvolvida, e não por meio
das raízes, que produzem
folhas sem gema vegetativa.
O transplante deve ser feito
quando a planta o exigir, '
não tem data certa. Não
conheço nenhum livro
especializado no assunto.

Como evitar que os pêssegos
apodreçam antes de
amadurecer?

O apodrecimento precoce dos
frutos do pessegueiro pode
ser atribuído a excesso de
umidade no solo ou à deficiência
de elementos potássicos.
Quanto â bicharem, evita-se
isto envolvendo os frutos em
saquinhos plásticos ou de papel.'

A correção do solo é fácil,
aplicando-se ao redor da j
planta certa quantidade de
cinza de madeira, e afofando
a terra no local.

O que fazer no plantio
de antúrios?

O antúrio é uma das mais
apreciadas plantas ornamentais
para o interior das
habitações. Há grande número
de espécies e variedades,
algumas notáveis pela
coloração, formato e dimensões
das folhas, outras pela cor e
aspecto das inflorescências.
Reproduz-se por sementes ou
por mudas. Cultiva-se o
antúrio em lugares não muito
atingidos pelo sol, e em terra
misturada com bastante
terra vegetal e musgo. Exige
regas freqüentes, que
mantenham a terra '
sempre úmida. '¦ r ': ¦ °
As espécies mais apreciadas são:
Andraeanum, Orystallinum,
Scherzianum e Warocqueanum.

Como se reproduz a
éspada-de-são-jorge?

Vulgaríssima em nossos jardins,
devido a sua rusticidade,
a espada-de-são jorgé (ou
rabo-de-lagarto e rabo-de-gato)
é também planta têxtil, de
boa fibra. Reproduz-se por
mudas separadas das
toupeiras oú por meio de
fragmentos das folhas.

HORÓSCOPO JEAN PERRIER
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FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO — 21 de março a 20 de abril

Dia movimentado para as
relações familiares e a vida
no lar. Trate do bem estar
das pessoas idosas e de seus
filhos.

Uma pessoa dotada da
grande encanto intelectual,
e que saberá lhe falar de
amor como um (a) artista,
o (a) deixará completamen-
te apaixonado (a).

Excelente período, seus
males diminuirão bas-
tante.

Abra seu espírito a to-
das as idéias de van-
guarda, isto o (a) aju-
dará.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Não perca a oportunidade
de mostrar sua simpatia por
idéias generosas.. Dia bené-
fico para as viagens.

GÊMEOS — 21 de maio a 2Q.de junho

O domínio sentimental não
será dos melhores, pois as
divergências serio numero-
sas e o deixarão muito ma-
goado.

Ho|e, principalmente,
você deve tratar de
seu> sistema ósseo.

Conte de novo as so-
mas, pois você poderá
ser vítima de um erro.

A agressividade de seu côn-
jugue ou sócio o (a) deixa-
rá surpreso (a). Fique nos li-
mites possíveis da legalida-
de.

VSnus exaltará sua nature-
za afetuosa e atrairá sobre
você a atenção de uma pes-
soa cheia de sentimentos
sinceros e sérios.

Se tiver de iniciar uma
dieta para emagrecer,
comece hoje.

Não fale de seus proje-
tos a outras pessoas, se-
ja mais discreto (a).

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

nTsMi i an w
Você poderá ser chamado
(a) a corrigir erros de ou-
tros: o orçamento familiar
deverá ser moderado. Cui-
de bem de seus filhos.

No decorrer deste dia, você
provavelmente viverá uma
paixão por pessoa com
quem trabalha.

Impurezas no organis-
mo a eliminar. Além
disso faça uma dieta
sem sal.

Resista à tentação de se
intrometer nas coisas
que não lha dizem res-
peito.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Pese suas palavras e seus
atos, senão tudo poderá se
voltar contra você. Telefo-
ne aos amigos e parentes.

Uma pequena viagem tal-
vez lhe dê oportunidade
de transformar em paixão o
que até agora era apenas,
uma amizade platônica.

Proteínas • hidrates de
carbono serio bonéfi-
cos.. Pratique ginástica.

Nio assuma mais deva-
res a obrigações do qua
o necessário.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Tentação de um fim de se-
mana num lugar tranqüilo,
mas a discrição deve ser
observada. Visite uma pes-
soa inválida ou convales-
cente.

Esta dia pode significar a
reapariçio, em sua vida, de
uma pessoa que você já
amou. Contudo pense bem
antes.

Lute contra certa
tação. Não tome
mantes demais.

exci-
cal-

Vá em frente
ma enfrentar
versários.

> nao te-
seus ad-

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro

Você ficará sabendo de
uma notícia que poderá
ajudá-lo (a) pessoal ou pro-
fissionalmente. Evite viajar,

Você terá um dia muito fe-
liz com Vênus em sextil.
Será afetuoso (a), sedutor
(a), e seus amores serio
portanto perfeitos.

Cuidado com excessos
alimentares. Não coma
alimentos ricos demais.

Siga os conselhos das
pessoas que tiverem
mais experiência do que
você.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Neste dia dominical as con-
siderações familiares se im-
põem antes de quaisquer
outras. Faça concessões à
família.

Você enfrentará uma prova
muito séria se não deixar
da se atormentar • torturar
inutilmente.

Saúde boa, mas não fu-
me demais, e se possí-
vel viva ao ar livre.

Receba es seus amigos,
será uma reunião bem
sucedida.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Certas pessoas podem abu-
sar de sua hospitalidade.
Nio faça confidencias. Acei-
te as coisas como são.

Suas relações sentimentais
serio apaixonantes, e você
viverá num clima romanti-
co muito agradável. Saiba
aproveitar.

Cuidado com as pertur-
bações de origem ner-
vosa e vigie suas arti-
culações.

Se sentir que está real-
mente certo (a), não ce-
da e procura conven-
cer ot outros.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Tudo que for relativo è re-
novação, iniciativas novas,
será beneficiado. Reuniões
favorecidas.

No decorrer deste dia, vo-
cê não será insensível às
conquistas que fizer, e po-
dera até mesmo escolher
quem quiser.

A^efhoria sensível de sua
saúde. Aumente a taxa
de vitaminas B.

Apresente-se às pessoas,
das quais deseja obter
ajuda, de modo impecá-
vel.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Ponha em dia a sua corres-
pondência ou faça seus
chamados interurbanos na
parte da manhã. Um traba-
lho difícil o espera.

Com Urano, o planeta da
exaltação e do imprevisto,
cm seu signo, você poderá
ter conflitos sentimentais e
paixões.

Cuidado, não trate leve-
mente uma febre inex-
plicada.

Você procurará mais do
que nunca tornar-se in*
dispensável e será bem
sucedido (a).

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Uma relação amigável pode
acabar mal, se você não
tolerar a contradição. Você
vai se revoltar contra a in-
justiça.

Por enquanto, seria melhor
esperar entender melhor
seus sentimentos. Contente-
le com sua popularidade e
seus sucessos amorosos.

Olhe bem onde anda,
se quiser evitar torcer
o pé.

Seu senso prático, mais
uma vez, lhe será mui*
to útil hoje.

LAFERLL

A SOFISTICAÇÃO
COSTA
300 MIL CRUZEIROS

A Lafer, que se projetou no merca-
do automobilístico nacional com a pro-âução da réplica do MG 1952, apresen-
tara no Salão do Automóvel, a partir do
dia 19, seu modelo LL, um cupê de qua-tro lugares, para conquistar a faixa de
consumidores que até agora preferia os
carros importados de alio luxo. O Lafer
LL, de linhas ao estilo europeu, virá com

LOGOMAML1

uma série de novidades no mercado na-
cional, como instrumentos digitais no
painel, pára-choques retrateis para ab-
sorção de impactos, regulagem hidráuli-
ca dos bancos, comandos elétricos para
acionar os vidros, revestimentos interio-
res em couro verdadeiro e nylon e aca-
bamento sofisticado. O motor, alimen-
tado por três carburadores, é o do Opala

de seis cilindros, modificado para alcan-
car 200 H.P. e 180 quilômetros horários.

O equipamento do Lafer LL inclui
também ar condicionado, espelhos retro-
visores comandados do interior do carro,
limpador do vidro traseiro, pára-brisas
de cristal verde, Santoantônio embutido
no teto, perfis metálicos para proteção
contra impactos laterais, painel de ma-
deira de lei, grade frontal em bronze ma-
ciço, direção liidráulica e freios a disco
nas quatro rodas. Preço estimado, tam-
bém sofisticado: de Cr$ 290 a 300 mil.

LUIZ CARLOS BRAVO

PROBLEMA N.° 528 INSTRUÇÕES

C A R D

A D
L E S

O objetivo deste jogo é formar o maior
número possível de palavras de quatro letras ou

mais, usando apenas as letras que aqui aparecem
misturadas e que formam uma palavra-chave (a
palavra-chave é sempre apresentada na edição do
dia seguinte, cm letras maiúsculas, juntamente com
as palavras encontradas no problema anterior). A
tetra maior deverá aparecer obrigatoriamente em

6ncontradas 71 palavras: 20 de 4 letras;
33 de 5; 9 de 6; 7 de 7; 1 de 8; e

1 de 10.

todas as palavras, em qualquer posição. Uma It-
tra não poderá aparecer em cada palavra maior
número de vezes do que a palavra-chave. O autor
não usa dicionário e só apresenta palavras de uso
corrente, por isso o leitor muitas vezes encontrará
mais palavras do que as publicadas no dia se-
guinte. Não valem verbos, nomes próprios, plu-
rais nem gíria.

' 'í'J -¦ .'¦¦' Ki' 
'

Palavras do n.° 527:

apito, aprisco, apto, arisco, asco, astro, ático, átimo, atípico, cai», cais, campo, caos, capim, captor,

cario, caro, caso, casto, castor, cima, ciosa, cisão, cisma, cita, coima, coisa, coma, compra, copa, cópia,

copista, cora, corista, corsa, cria, cripta, crisma, crista, cristão, crosta, ímpar, irmã, irmão, isca,

macio, mais, marco, mastro, mato, mica, mira, mista, mística, mitra, moca, moita, mora, morta,
mosca, mota, ostra, ótica, ótima, paço, pacto, paio, pais, parto, pasto, pastor, patim, pátio, pato,
pátrio, pica, pícaro, piora, piriá, pirita, pisa, pista, pita, poia, poita, porca, porta, prático, prima,
prisão, prisca, prisma, PRISMÁTICO, proa, prosa, ramo, raso, rasto, rato, rica, rima, risca, rosa,
rosca, rota, saci, saco, saio, sapo, sari, satírico, sátiro, sica, sicário, sima, simpático, síria, sita, soca,
sócia, soma, sopa, taco, tampo, tarso, timão, típica, tira, toca, tora, tosa, tosca, trapo, trás, tripa,
troca, trompa, tropa.



UMA COINCIDÊNCIA

José
Carlos
Oliveira

• /" a LGUMAS cartas criam pro-' /w blemas de consciência; seria
/[ prudente arquivá-las, quan-

da* não — preferível —• ras-
gá-las. Esta me desvanece e emba-
raça:

— Sem conhecê-lo, dirijo-lhe
algumas perguntas que parecerão

sem muito nexo, mas também pode-
riam me indicar o endereço profis-
sional de um Sr L. E. Isto em virtu-
de do conteúdo do seu artigo: Con-
fissões de um Bebê, de 3/10.

1) Do princípio ao fim ele coin-
ciãe com dados referentes à pessoa
que desejo localizar; pois ela se acha
de passagem por este país e, tendo
eu, inadvertidamente, causado ai-
guma espécie de prejuízo, gostariade conhecer — 2) o nome do refe-
rido bar ou — 3) se, fora qualquer
fantasia de linguagem, ele é amigo
seu ou tão-somente conhecimento
eventual. Isto ser-me-ia de grandevalia. Poderia escrever para L.B.R."
— e segue o endereço.

Meu problema de consciência se
origina na confissão do leitor L.B.R.
de que teria, "inadvertidamente,
causado alguma espécie de prejuízo"à pessoa que deseja localizar, porcerto com a louvável intenção de

reparar o prejuízo causado. Outra
indicação, na carta, nos conduziria
talvez à localização ãa tal pessoa,
pois esta "se acha de passagem poreste país". O caminho certo paraencontrá-la seria, então, o consulado
do país de que ela veio, desde quetenha nascido nesse país ou nele re-
sida em caráter permanente.Meu desvanecimento vem dis-
to: do princípio ao fim, o artigo de
minha autoria coincide com dados
referentes à pessoa que L.B.R. pre-tende localizar. Esqueceu-se o leitor
de dizer a quem se refere, pois são
dois os personagens. Um está sen-
tado e é jovem; o outro, bastante
velho, se aproxima e inicia o diálo-
go. Um, o jovem, tem por profissão
qualquer coisa relacionada com Ar-
quitetura; o velho é um bêbado sem
eira nem beira, extremamente agra-
ãável em seus delírios. O leitor pro-cura o velho, que se julga uma
criança grande, ou o jovem, que teve
um pai com a mesma psicologia in-
fantil?

De qualquer modo, nada posso
fazer pela elucidação do presente
mistério. Acontece que o velho e o

jovem, bem como o bar no qual se
encontram, saíram todos da minha
imaginação. Qualquer semelhança
com pessoas vivas ou mortas é mera
coincidência. Não escrevi um artigo,
e sim um conto. Geralmente, ao es-
crever artigos, obedeço às regras bá-
sicas do jornalismo, 

"procurando 
ex-

plicar de antemão, ou ao longo do
texto, quem fez o quê, quando, onde
e por quê. Observe L.B.R., caso seja
leitor assíduo e não eventual, quesou mais cronista que articulista e
mais contista do que cronista. Co-
meça que não tenho memória, só
imaginação. Se anuncio, às vezes,
que ando a escrever um conto, isto
se deve ao tamanho do relato, queme obrigará a dividi-lo em capítu-
los, cada qual (na medida do possí-vel) coerente em si mesmo. Aquela
boutade de Mário de Andrade: "con-
to é tudo aquilo que tem o nome
de", se lembra? Se não me intitulo
contista, é por saber que qualquer.leitor vigilante, habituado ao estu-
do crítico da literatura, sabe muito
bem que sou contista e não cronis-
ta. Alguns fingem ignorar isso; mas
são os invejosos, os tímidos e, em

menor parcela, os ignorantes meti-dos a sebo. Aqui mesmo escrevi um
romance, mais tarde reestruturado
e publicado em livro. Os invejosos,
tímidos e ignorantes — todos ematividade na literatura — deixaram-me ãe lado sob a ãesdenhosa alega-
ção de que se tratava ãe uma auto-biografia. Este ponto fica para serdesenvolvido em outra ocasião.

Mas não bateremos um pontofinal neste caso sem provocar a fan-tasia mais desvairada. Já me acon-teceram, neste ofício, coincidências
que deixariam embasbacado o maisincrédulo estudioso da Parapsicolo-
gia. Assim, é possível que a tal pes-soa que o missivista está procuran-do não só esteja no Rio, como fre-quente algum bar tal qual o descritono meu conto, e que neste exato mo-mento venha ãe ler esta coluna...

Se confundimos a realidade coma fantasia, como fez o leitor, nadanos impede de confundir a fantasiacom a realidade... São vasos comu-
nicantes, e aqui uma dicotomia tor-
naria o mundo verdadeiramente in-
suportável.

Graças ao excelente trabalho editorial de IEONEL KATZ e SALVADOR
MONTEIRO, a PETITE GALERIE lança um LIVROARTE de KRAJCBERG,
com 80 exemplares de tiragem ao preço de Cr$ 8.000,00. Dia 17
às 21 h. ~k Nem só de BIBIANA CALDERÓN vive uma GALERIA.
Por mais que venda. Enquanto1 cuida de vender pinturas de colegas
IRLANDINI vai deixando acumular no fundo de sua GALERIA beifs-
simas paisagens de Ipanema, de sua autoria, -»\r Muito Interesse
em torno da expâ de VILMA PASQUALINI, na IPANEMA (R. Anibal
de Mendonça, 27). Terminada a mostra, viaja pare Europa. Ela foi
o último Prêmio do SALÃO MODERNO. i( Chama-se RAUL RR-
NANDES à proprietário da GALERIA VERNISSAGE.
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GLORIAIMIASI
Pinturas - OAUHWA MHIART

Inauguração 4a.-feira, di» 17 as 2lfí
Exposição d» 17 • 24 de Novembro

Rua Carie* «•«, 234 loja H

ÇALERILV ROBERTO 4LVES
Exposição dos Pintores: NEY TECÍDIO,
GUTBROD, ADHEMA e OSCAR TECÍDIO.
Alto Relevo de' ROBERTO ALVES
Terça^a^Sábado das 15 às 22 h.
Av. Princesa Isabel, 186 Loja E —-Tel. 275-5833t gaêgãiia
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inauguração: dia 16 às 21 h
iria de arte
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Edições de Arte
tEdições inteires e exclusivas'para 

grandec-e médias
empresas. Dos mestres
contemDorânecs. Numerada*
« assinadas. Peças avulsas.
LITHOGRAFIAS - SERIGRAFIAS
R. Prof. Gabi», 28» - ZC-29
— 20.000 - Rio - 341.083*

Nas livrarias da
Fundação Getuliò Vargas
Reproduções
emtela.de
pintores brasileiros
Glauco Rodrigues, Ivan Serpa, Tar-
sila, Di, Guignard, Portinarl, Rio —
P. de Botafogo, 188 e Av. Graça
Aranha, 26 — Lojas C e H. S. Paulo
- AV. Nove de Julho, 2 029.
Brasília — S. Q. Sul 104 -
Bloco A — loia 37.

Encerrando a temporada fj

de 1976 da &

GALERIA ff
PAULO BRAME f
LEILÕES DE ARTE tí

•W \b de novembro, às 21,00 horas W

/§r 13, 14 e 15 de novembro, das 16 às 22 hs' l?\
fa Rua João.de Barrei, 147 - Leblon VA

jSf Tels.: 294.1281 e 294-4499 JA

Inaugura-se esta semana na Sala
de Arte da ESPAÇO DANÇA a ex-
posição de DOMINGOS DUARTE.
Dia 18, na Rua Álvaro Ramos, 408.
Esta notícia não teria a menor im-
portancia se DOMINGOS não fos-
se discípulo número 1 de NEW-
TON RESENDE, um mestre da nos-
sa pintura que, no momento, lu-
ta desesperadamente contra a
morte, vítima de um desastre au-
tomobilístico que lhe fraturou com
violência pernas e tárax. -^t Quem
tiver o livro PINTORES E PINTU-
RAS (Martins Editora) e quiser ven-
der, procure CARLOS ALBERTO

PASSOS pelo' tel. 264-9913. *
WALDYR MATTOS - depois de 7
anos ausente — volta ao MUSEU
NACIONAL DE BELAS-ARTES. A
mim agradaram suas naturezas
mortas: abacates, cocos e outras
frutas superdimensionadas. O tex-
4o de apresentação é de FRAN-
CISCO BITTENCOURT, -fc Faltam 3
semanas para a Edição 100 desta
Coluna, que pertence ao mercado
de arte do Rio de Janeiro. GALE-
RIAS, prestadores de serviço, pin-
tores, enfim todos os profissionais
que acreditam no que fazem, de-
les é este GUIA SEMANAL de Com-
pra, Venda e Serviços. -^C Quem
acredita no que faz anuncia. -K
Também é para eles os 200.000
exemplares do GUIA INTERNA-
CIONAL DAS ARTES 76/77 que
estará nas bancas ainda este ano.
Fechado para recebimento de no-
vos endereços (são perto de 6.000
já fotoletrados) apenas recebe pu-
blicidade. -fc Chame 288-0962, no
Rio o número que liga você com
ai artes. -fC GUIMA, faturando su-
cesso na nova GALERIA VASP (Av.
Brigadeiro Luiz Antônio, 884 S.
Paulo) dirigida por LAERTE MEN-
DES DE OLIVEIRA, -fc O Cirurgião
Plástico HOSMANY RAMOS é

considerado grande profissional
na sua especialidade. Como PI*
TANGUY, BRUNO RISTOW (um
cirurgião brasileiro com fama na
Califórnia) e outros cultiva a tal
ponto o gosto pelas artes plásticas
que montou uma pequena Sala de
Exposições na sua Clínica. Con-
sultado, em princípio, fui contra,
Não se mistura blefaroplastia com
expressão do olhar de um CLÓ<
VIS, diante dos seus espectadores.
Contudo vale ver o que lá está a
mostrai cenas rurais do Rio de
HAMILTON CORDEIRO, o índio.
-K O marcha nd COCENZA apre-
senta trabalhos de IVAN PINTO,
na R. Joaquim Nabuco, 165. -fc

Pela primeira vez na História do
Mercado de Arte acontece uma
exportação, totalizando 500 qua-
dros de artistas exclusivamente
brasileiros. Vão para Caracas, ad-
quiridos por uma grande empre-
sa que assim resolveu, com arte, o
problema dos presentes de Natal.
Quem vendeu: GALERIA SAMAR-
TE/Rio. -fc A primeira Individual
no Rio da pintora paulista GLÓ-
RIA NIASI é na GALERIA BAHIAR-
TE (R. Carlos Góis 234). -K O
anúncio que leva o título "Homem

de 6 milhões de idéias" abre
boas perspectivas para novos e
realmente bons artistas profissio-
nais. -K No GUIA INTERNADO-
NAL DAS ARTES 76/77 você vai
achar o endereço de DARCÍLIO LI-
MA, hoje com atelier na Europa e
na R. Conde de Bonfim, Rio
(238-9280). -K O Leilão que PAU-
LO BRAME começa terça-feira
ajjre boas oportunidades aos cole-
cionadores. Peças de nível com
preços base tentadores. Hoje e
amanha, dias de marcar Catálogo.
-fc BIANCO, depois de 2 meses
na Itália, volta, abre seu atelier pa-
ra os amigos da AÇÃO COMU-
NITÁRIA e anota dezenas de en-

comendas, depois de vender num
minuto tudo o que havia de dis-
ponível nas paredes. Artista pro-
fissional é outra coisa. -$C Tudo
fazia crer que a noite seria de Dl,
no Leilão da BOLSA em S. Paulo.
Mas as grandes vedetes foram um
BAPTISTA DA COSTA arrematado
por Cr$ 240.000,00, um PANCET-
TI por Cr$ 321.000,00 e um VIS*
CONTI, recorde, por Cr$ 
401.000,00. -k Todos na BONINO

para ver GATO FRIAS. -»V A arte
é o sorriso da civilização. -sV ABE-
LARDO ZALUAR - alto nível -
está levando muita gente ao CEN-
TRO CULTURAL PASCHOAL CAR-
LOS MAGNO, também hoje, no
Campo de S. Bento em Icaraí. -^C

Na ala dedicada aos arquitetos
que construíram o MUSEU DO
LOUVRE há um imenso óleo re-
tratando um ilustre pintor chama-
do ROMANELLI. Eis os anteceden-
tes do nosso ARMANDO. Quanto
mais fatura mais se aprimora em
qualidade. ^C Marcado para ia-
neiro 77, em Petrópolis nos Salões
do Quitandinha, o primeiro Leilão
da MINI GALLERY, com ERNANI.
-K Os CLÓV1S vêm aí. -sV Antes
mesmo de começarem os traba-
lhos da edição em português do
LIVRO sobre a tese de ISRAEL PE-
DROSA — a Cor Inexistente —
chega ao Brasil o primeiro pedido
de exclusividade para uma edi-
ção em inglês. -K E a REVISTA DE
DOMINGO continua melhorando.
Ho|e, boa matéria sobre o merca-
do de arte, onde desponta o
UNIBANCO, como o grupo finan-
ceiro que mais atua neste mer-
cado. Por trás dessas decisões
o Embaixador MOREIRA SALLES e
o meu amigo BELLINI CUNHA, -fc
Há um PORTINARI na praça, boni-

to, grande e tropicalista. Do fim
da década de 30. Informe-se pelo
247-1648.

Primeiro Quadro:
Quem Comprou?
Por quanto vendi?

MARIA LEONTINA vendeu
seu primeiro quadro em
1947 por Cr$ 200,00. Já
DACOSTA vtende desde
menino. Com 15 anos pin-
tava sobre tampas de cai-
xa de charutos, pedaços
de madeira e o resultado
das vendas sempre dava
para bons almoços e jan-
tares. Talvez tenha sido
por Cr$ 5 ou 10 mil réis,
já que se lembra de uma
data em 1937. * SCLIAR
efetuou sua primeira ven-
da através de um interme-
diário: OSWALD DE AN-
DRADE. Foi em 1940 e o
comprador, SAMUEL RI-
BEIRO, adquiriu uma sé-
rie por uma quantia em
torno de Cr$ 1.000,00 que
deu parai cobrir dois sala-
rios mensais tranquilamen-
te. DJANIRA teve um poe-
ta espanhol como primeiro
comprador. Pagou Cr$
50,00 em 1941. Assim co-
mo não se apaga da me-
mória o primeiro amor, a
primeira- namorada, um
artista nunca se esquece
d!e quem primeiro reco-
nheceu valor no seu tra-
balho pela primeira vez.
Ótimo domingo.

(Léo Christiano)

DACOSTA - Vendo. Ver 3a. a
noite: 237-7682.

MARCIER - Excelente desenho,
melher oferta. Hoie: 242-8484.

JOSÉ PINTO - Os 3 Reis Magos.
3a.: 288-5414.

VOIPI - Vendo. Ver terça-feira
à noile: 237-7882.

PORTINARI, Dl CAVALCANTI, par-
ticular paga o maior preço. À vis-
ta. Somente de particular.
266-2320 todos os dias, horário
comercial.

FERNANDO COELHO - Vendo
óleos: 27S-1758. Hoje.

JOSE
Literatura / Crítica / Arte
Revista mensal, publicada pela

¦ Editora Fontana
Redação: Rua Visconde de Pi-
rajá, 430 s/503 - Ipanema —
ZC 37 — Rio de Janeiro —
Brasil-Tel.: 247 3778

SERVIÇOS

MOLDUREIROS

E.CAMOES
ÓLEOS - REALISMO ATUAL

Recebe em seu atelier
Dom.; S«g.; Ter. — de 16 it 22h.

R. Viúva liurda, 44/403 Humilrf

artefact
MOLDURAS 
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A. Con. C.ldw.ll, 216 — Ria
324-3601 « 224-4935

HOMEM DE 6 MILHÕES
DE IDÉIAS

Experiente em propaganda e
marketing, bem relacionado
nós meios publicitários eartísti-
cos,' com excelentes referência?,
completo domínio da máquina
promocional ejátendosob con*
-trato diversos artistas procura;
para acordo operacional,, dono
de galeria, ponto de arte Ou ho-
tel de luxo interessado em ini-
ciar- ou consolidar sua partici-
paçõo no mercado de arte.
Marcar entrevistas pela telefone
288-0962 com o responsável
por esta coluna.

MATERIAL
DE TRABALHO

• SERIGRAFIA

AÇOR0VlX 233-3873

R. Candelária, 7o — 2.°

Produção: Rio/Elias Viglíano c Léo
Christiano. S. Paulo Paulo Pereira e

Vera Figliofi

Sua mensagem lida
por 700.000 pessoas.

Antecipe para
as quartas-feiras
as reservas de espaço
para esta página.
Chame 288-0962. . .
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D/LEMAS BRASILEIROS
EM FACE DA CRISE

POLÍTICA DO PETRÓLEO
ENERGIA NO BRASIL

E DILEMAS DO
DESENVOL VIMENTO

[A crise mundial e o futuro).
por Pedro Ricardo Dória.

Editora Vozes, 1976. Petrópolis.
160 pp. CrS 40,00.

ZENIL TON BEZERRA

A crise mundial de energia
iniciada em 1973, que Ricardo
Dória prefere denominar de
'crise política do petróleo",

trouxe como conseqüência ai-
terações consideráveis nos
programas de desenvolvimen-
to econômico de quase todos
os países dependentes da' im-
portação de combustíveis^
líquidos. Na época em que os

•preços do petróíeo começaram
repentinamente a subir, o
Brasil maravilhava-se com a
sua condição de eldorado. 0

.crescente desenvolvimento
econômico do país^ era atri-
buído a um milagre típica e es-
pecificamente brasileiro.

Graças à crença de que esse
milagre independia dé fatores
externos, o Brasil foi apa-
nhado desprevenido pela"crise política do petróleo".
Não foi sem alguma relutância

.que se chegou finalmente à
realidade, à descoberta de que
o eldorado era uma grande ilha
cercada pela dependência ex-
terna de combustível, de tec-
nologia, de máquinas e
equipamentos, de divisas. No
início da crise, o país con-
seguiu escapar a alguns de
seus reflexos e por isso
acomodou-se. Mas dois anos
depois viu-se também na con-
tingência de alterar seus
planos de desenvolvimento.

A mudança se fez porque o
país viu que a sua política
energética estava mal es-
truturada, pois preferia impor-
tar o abundante e barato
petróleo do Oriente Médio —

sem levar em conta as revi-
ravoltas que poderiam acon-
tecer — a intensificar as pes-
quisas petrolíferas em seu
próprio território. Porque viu
que. a ausência de um ver-
•dadeiro programa de transpor-
te de massa.era um conflito
gritante em um país altamente
dependente de suprimentos
externos em matéria de com-
bustível.

Diante desse quadro ne-
buloso, o que fazer? A con-
tinuar a manipulação política
dos preços do petróleo pelos
países exportadores, quais as
alternativas para o projeto de
desenvolvimento brasileiro?
.Em seu livro, Ricardo Dória
entende que o Brasil só tar-
diaménte venceu as suas'

. reíutânçias iniciais e inten-
sificou a exploração de suas
reservas petrolíferas. Ao mes-
mo tempo, e de maneira en-
tática, iniciou ambicioso
programa de energia nuclear,
embora sem tecnologia
própria. Tudo isso para não
permitir um retrocesso do seu
estágio atual de desenvol-

2 vimento.
Sendo hoje um dos assis-

tentes diretos do presidente da
Companhia Paranaense de

•Energia Elétrica (Copei), Dória
contou com grandes facili-
dades para realizar minuciosa
pesquisa sobre o uso da ener-
gia no desenvolvimento do
país.. Na verdade, ele dá um
quadro amplo - em tons jor-
nalísticos — dos 

"inúmeros es-
tudos relacionados com as
várias alternativas de pro-
dução energética, da madeira
ao xisto, do óleo ao álcool, da"termelétrica à hidrelétrica, da
energia solar à usina nuclear.

Sua pesquisa não se limita
ao Brasil. O livro expõe os
problemas mundiais de ener-
gia e fala das medidas que
vários países têm tomado com
o propósito de, pelo menos,
amenizar os efeitos negativos
da crise. Lá estão mencio-
nados os estudos do Clube de
Roma (criado em 1968), que
indicam a premente neces-
sidade de uma cooperação
verdadeiramente global, como
uma das formas capazes de

levar à superação do pro-
blema, tanto pelos países
desenvolvidos quanto pelos
subdesenvolvidos.

Mais de uma vez, o Autor
lembra a advertência de téc-
nicos e cientistas de diversos
países acerca da intensiva ex-
ploracão e o crescente con-
sumo das .fontes não reno-
váveis de combustíveis, como
petróleo, que tendem a deixar
o mundo em situação pior do
que a atual, a menos que
sejam tomadas decisões ra-
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dicais para o racionamento
desses gastos.^ Um. dos' ho-
mens mencionados por Dória
é o cientista Kenneth Boulding,
perplexo ante a contradi-
tória atitude de um mundo que
ao mesmo tempo quer pro-
duzir mais e gastar menos
petróleo:"Como será possível" —
pergunta Boulding - "con-

vencer o povo a consumir
menos, quando todas as
economias visam à persuasão
de que ele deve consumir
sempre mais?"

Zenilton Bezerra
¦ é repórter do

JORNAL DO'BRASIL
para assuqtos de

energia.
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UM ASSUNTO DE
GRANDE ATUALIDADE:

A DÍVIDA DO SETOR
PUBLICO BRASILEIRO:
Seu Papel no Financiamento
dos Investimentos Públicos.

(Cod. R.32)
Maria da Conceição Silva.

202 p. CrS 60,00.
Ilustr./ Gráficos.

Um livro atual que aborda um
problema cada vez mais dis-
cutido: as operações de crédito
realizadas pelo Setor Público
Brasileiro. Eis a questão inicial:
onde o Governo buscaria
dinheiro para financiar seus
gastos, quer de consumo
próprio quer de investimento
na infra estrutura econômica,
ou setores do bem-estar so-
ciai? A autora discute cada
uma das fontes tradicionais:*
emissão de moeda, cobrança
de taxas, tributos e operações
de crédito'ou contratação de
uma divida. Por diversas ra-
zões a dívida pública tem
representado um papel relê-
vante nos países em que as
formas mais tradicionais são

.insuficientes para atender às
necessidades de investimento.
São analisadas, no livro, as
teses de Ricardo-Pigon,
Bowen-Davis-Kopt e dé Mus-
grave, em torno da muito dis-
cutida questão: até que ponto
é justo que o cidadão de hoje
pague o ônus de um progresso
a longo prazo de que só as
gerações seguintes vão
usufruir? Entre outras quês-
toes, a autora estuda também
o tamanho, e a carga de nossa
dívida pública, quantificando
alguns indicadores de endi-
vidamento público, no caso
brasileiro. Grande parte das in-
formações aqui reunidas e
analisadas são inéditas.

FINANCIAMENTO
EXTERNO E

CRESCIMENTO
ECONÔMICO NO
BRASIL: 1966/73.

(Cod. R.27)
J. Eduardo de Carvalho

Pereira.
292 p. CrS 45,00:

Uma análise da experiência
brasileira recente no que se
tefere à opção de um crescente
endividamento externo, tendo
em vista conciliar os objetivos
de expansão da produção com
a manutenção de elevados
níveis de consumo; as funções
desempenhadas pelos aportes
de capitais de empréstimo e a
composição dos recursos in-

gressados, identificando os
setores- beneficiados e as
diversas formas de utilização.

Lançamentos do IPEA
— Serviço Editorial.
Nas boas livrarias ou -

pelo Reembolso:
Rua Melvin Jones,

• 5;28òand. - Rio. (P
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Johann Baptist von Spix Carl Friedrich Phillipp von Martius

REENCONTRO COM O BRASIL
DE SPIXEMARTIUS

VIAGEM PEL O BRASIL -.1817/1820 (Reise in Brasi/ien),
porJ.B. von Spix eC.F.P. von Martius. Trad. Lúcia Furquim l.ahmeyer.

revisada por B.F. Ramiz Galvão e Básilio de Magalhães.
Edições Melhoramentos, em co-edição com o
Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro e o

instituto Nacional do Livro,
1976, São Paulo/Rio/Brasília.

Três volumes. 834 pp. Cri 85,00.

REGINA WANDERLEY

O levantamento fiel da
geografia amazônica e as ob-
servações acerca da geologia
da região são iniciativas que
nos permitem ver Spix e Mar-
tius até como precursores do
Projeto Radam, hoje em
execução. Em sua clássica
obra — uma referência indis-
pensável ao estudioso do
Brasil — a região ferrífera do
Parima ao Tapajós e as es-
tepes de Macapá são minu-
ciosamente descritas; a
presença do carvão é notada
em toda a extensão do grande
rio; um barco combustível é
observado do Tapajós, o que
leva os viajantes a afirmar com
visão profética que 

"se deve
esperar de investigações

OS MENINOS
DO BRASIL
DERAM CRIA.
A SEGUNDA
EDIÇÃO JÁ SAIU!

NÃO DEIXE
DE LER.

É UM BEST SELLER DA FRANCISCO ALVES.

Saljaaaaa» » i*JWÈE \
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geológicas importantes es-
clarecimentos".

A obra está dividida em
três tomos. No primeiro, des-
creve-se a viagem que SA a
¦Arquiduquesa d'Áustria D
Leopoldina empreende ao
Brasil para o consórcio com
SA o Príncipe D Pedro, bem
como a chegada da comitiva
ao Rio de Janeiro. No séquito
da noiva vinham os cientistas
austríacos, que tinham por
missão pesquisar e observar
problemas de sua área de in-
teresse. No.Rio, surpreendem-
se com a vida dos que aqui
moram: em vez da-esperada
selvageria americana, en-
contraram de certa forma a
presença da velha Europa nos
costumes. Com a vivência de
além-mar, realizam preciso es-
tudo socioeconômico-cultural
da Corte. O encontro com
Lagsdorff dá-lhes subsídios
para pesquisarem a fauna e a
flora da região.

Empreendem viagens até
Vila Rica, passando por São
Paulo. Anotam dados et-
nográficos, de medicina ser-
taneja, alimentação e tudo que
se passa ao redor deles, obser-
vando as diferenças existentes
entre o litoral e o interior do
país.

O segundo tomo relata a
saída de Vila Rica e a viagem
até Santa Maria do Belém do
Grão-Pará. Ao passar pelo
arraial do Tejúco, não deixam
de encontrar o próspero con-
tratador João Fernandes de
Oliveira (o da Xica da Silva).

Observam a legislação çui-
dadosamente elaborada por
Pombal para reger as relações
na região onde se explora o
diamante, um bem exclusivo
da Coroa. Revelam as arti-
manhas de brancos e pretos
para deterem a pedra. Falam
da impossibilidade de alguém
entrar ou sair do local sem.
licença do intendente.

Na região das Contendas,
onde a natureza é inóspita,
surpreendem-se coma fecun-
didade das mulheres e a das
margens do São Francisco,
que comparam áo Nilo. Vêem
o caboclo lutando para so-
breviver na luta contra o meio
hostil. A formação histórica,
étnica e social do Nordeste ea
benéfica passagem dos holan-
deses pelo Brasil são apresen-
tadàs de forma fluente.

A Amazônia é o objeto do
terceiro tomo, no qual a ri-
queza das descrições etno-
gráficas desperta muito mais
do que curiosidade sobre os
povos primitivos que habi-
tavam a região. As anotações
dos caminhos seguidos con-
correm para traçados de pos-
teriores viagens científicas.

Sem dúvida, a obra de Spix
e Martius é da maior importan-
cia não só para os estudiosos
do século XIX, mas para todos
quantos se interessem" pelas
raízes brasileiras. A acuidade
com que os Autores tratam a
formação étnica do país é
reveladora de sua perspicácia.
Apesar de escrito em 1823, o
trabalho apresenta-se atual.

pelo discernimento com que
os dois cientistas viram o
presente e anteviram o futuro.

A presente edição é rica em
gravuras (embora elas percam
em qualidade pela redução),
em suplementos musicais e
tabelas (econômicas e de
pesos e medidas usados no
Brasil de então); De feitura
agradável e convincente, a
redação da tradutora é im-'.
pecável. A co-edição com o
INL e o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro torna o
preço da obra acessível aos
novos leitores que ainda não a
conhecem.

Ê de esperar-se que, num
esforço para manter vivos os
laços entre o passado e o
presente, repitam-se hoje as
experiências da década de 30,
quando foram reeditados dás-
sicos da historiografia bra-
sileira, ao lado de obras com
características pragmáticas.
Que à republicação da História
do Brasil, de Frei Vicente do
Salvador, Cultura e Opulência
do Brasil, de Antonyl, e agora
à Obra de Spix e Martius
venham juntar-se também as
de Sylvio Romero, Jean de
Lery, João Barbalho deUchoa
Cavalcanti e outras igualmente
significativas. Com um lem-
brete final aos nossos editores,
para que tenham. em mente
que a historiografia portu-
guesa também tem muito a ver
coma formação brasileira.

Regina Wanderley
é pesquisadora do
Arquivo Nacional.
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COMPORTAMENTO INTERPESSOAL E DE GRUPO
(Interpersonal and Group Behaviour),-

porJudy.Gahagan. ¦
" _, ~:jrad. Eduardo d'Almeidá,

Zahar Editores, 1976, Rio.
180pp. Cri 35,00

MARIA TEREZA MALDONADO

Parte de uma coleção de
objetivos mais amplos, o livro
de Gahagan é uma obra in-
trodutória sobre interação
social, que, ho dizer da Au-
tora, refere-se aos "processos

que se desenrolam quando
pessoas estão em .recíproca
>'presejTça imediata'' e que cons-
titjíí' um Importante campo de
estudo em Psicologia Social.Ê
especialmente ..dirigido a es-
tudantês das áreas de"ciências
sociais, e

do comportamento interpes-
soai e de grupo em vários
níveis: -começa com uma
apreciação/crítica das prin-
cipais teorias existentes a res-
peito da natureza dá interação
social; em- seguida .detém-se
no exame das funções da
comunicação verbal e não ver-
bál (todo um universo: de
movimentos corporais-, ;éx-

! pressões sociais, postura, ges-
tos èfc. 

"que forma unia 
"Base

SUA EXCELÊNCIA
O VAMPIRO

FÀZ ENSAIO DE
AUTOBIOGRAFIA

humanas, .mas.peY- .importante pa estruturação do.

feitamente acessível- a qüãl-
quer leitor interessado rio 'as-

sunto. '.". ."J
¦ Õ livro destaca-se pela
seriedade com que apresenta
os tópicos, sempre referidos a
experimentos refinados, bém
conduzidos e atualizados. En- • ;¦
tretanto, a' Autora não se li-
mita a apresentar os relatos
das pesquisas, mas — o que-é
sumamente importante — in-
troduz uma visão crítica' de
cada uma delas: Ôuestjona
resultados e conclusões, abre
perspectivas novas, coloca
questões ainda sem respostas.

Este talvez seja o maior
mérito do livro: situar-se dén-
tro dV uma linha rigorosa de
metodologia científica, onde
se sente claramente todo o
movimento do processo de
fazer ciência — não há ver-
dades absolutas ou irrefu-
táveis, as hipóteses são en-
càradas como provisórias, a
construção teórica é sempre
passível de reformulação,., .o
sentido de humildade das des-
cobertas predomina (por
exemplo: reconhecer que a

própria situação nos faz "per-

manecer inseguros quanto à
validade de nossas descober-'
tas para explicar processos
similares quando ocorrem ai-
gures em outros contextos").

Os experimentos .clássicos,
como os de Asch sobre o
efeito da pressão social na
percepção ou no compor-
tamento das pessoas, são
avaliados sob diferentes ân-
gulos, dando origem a novas
questões a serem investigadas
por pesquisas posteriores,,
abrindo cada vez mais o cam-
po de estudo. Sobretudo, a
Autora tem o cuidado de
apresentar o comportamento
social humano como algo
complexo, não passível de-es-
quematizações e supersim-
plificações, corriò tantas vezes
se é tentado a fazer. Realça
não só a influência de fatores
sociais na regulação da in-
teração social (o que impôs-
sibilita construir teorias univer-
saimente válidas), como tam-
bém a necessidade de com-
plementação entre as diversas
teorias,- ria medida em que'"nenhuma 

delas pode explicar
todos os aspectos da interação
social humana, mas cada uma
pode ajudar-nos a enfocar
diferentes problemas".

A Autora examina a questão

relacionamento) com respeito
à regulação do-contato intér-
pessoal. A questão da; per-
cepção da ^personalidade de
outras pessoas é examinada à
luz de teorias tais como a da
personalidade implícita —

base das inferências que
fazemos a respeito da conduta
dos qutros; o que nos perrnite
tentar predizer'como se com-
portará uma certa pessoa
numa determinada situação;
aborda o problema da super-
generalização envolvida nos
estereótipos sociais e sua in-
fluência na maneira de per-
cebermos (ou prejulgarmos) as
pessoas pertencentes a deter-
minados grupos étnicos.

Êm outro capítulo, a Autora
apresenta uma série de es-
tudos relacionados com os
processos de atração interpes-
soai, tentando considerar os
inúmeros fatores envolvidos
na formação e manutenção
dos vínculos entre as pessoas.
Passa, em seguida, a examinar
fenômenos tais como a in-
fluência social, o efeito que a
presença de outros exerce
sobre nosso comportamento,
questões de indepjendência,
conformismo e obediência e a
interação desses fatores com a
personalidade da. pessoa.
Examina também a natureza e
o funcionamento de vários
tipos de grupo —. agora fo-
.calizando o grupo e não o in-
divíduo como. unidade de
análise. Faz comentários sobre
as principais características
dos .grupos de trabalho, dos
grupos-T, dos grupos tera:-
pêuticos e dos grupos de en:
contro — estes últimos mais
recentemente desenvolvidos e
sobre os quais ainda não existe
um corpo de pesquisas su-
ficiente para permitir-analisar
com fidedignidade seus pos-
síveis efeitos sobre o rela-
cionamento interpessoal e a
modificação de'comporta-
mento. Por fim, dentro de uma
perspectiva mais geral, ela
examina o comportamento
coletivo, da multidão, e seu
impacto sobre a conduta in-
dividual.

Como se vê, um vasto
material de estudo à' dispo-
sição do leitor.

Klaria Tereza Maldonado
é mestra em Psicologia

Clinica e Autora de
Psicologia da Gravidez.

ENTREVISTA COM O VAMPIRC
Unterview wrth the Vampire),

por Anne Ride. Trad. Clarice Lispector.
Editora Àrtenova, 1976, Rio.

310pp. CrS 65,00.

CARMEN L UCIA A GUIAR

4:'f-,

Se Tosse necessário resumir-
se em poucas palavras a te-
mática desta Entrevista com o
Vampiro, não haveria maiores
dificuldades.. Trata-se, fun-
damentalmente, de uma his-
tória do tipo "contos da ca-
rochinha"; acrescida de.
elementos que a transformam
em um romance para adultos.
Esó. :

De fato, durante toda a ação
do livro, a Autora promove um
ambicioso desfile de vampiros
e suas vítimas, com emo-
cionantes passagens por
vários países, onde os cha-
mados "príncipes do mal"
possuem até um teatro, em
que são apresentadas mortes
ao vivo, delirantemente
aplaudidas pela mais seleta
platéia parisiense. Além disso,
os estranhos seres hospedam-
se em hotéis de primeira cias-
se, possuem casas de campo,
costumam usar roupas lu-
xuosas, e são todos fascinan-

tes, belos e jovens; o que já
não acontece com os primos
pobres da Transilvania, que
primam pela ausência de
requinte ao atacar suas víti-' 
mas, e morrem imediatamente
ao serem ameaçados com um
crucifixo.

O herói, Louis, um respei-
tável rapaz, de uma próspera
família americana do século
XVIII, vivia- em"paz, até o dia
em que seu irmão mais novo é
advertido por uma visão de
que deve vender todos os seus
bens e partir para a França,
onde está acontecendo uma
revolução que 

"precisa ser
contida pela força de sua fé".
Louis recusa-se terminan-
temente a desfazer-sé de suas
terras e escravos, e aí começa
sua malfadada aventura. Após
a morte dò irmão, que cai de
uma escada (suicídio?), passa
a sofrer de um martirizante
complexo de culpa, que o
acompanhará por toda sua

posterior existência de vam-
Piro. ,

Esta se inicia no encontro
que tem com o vilão, Lestat,
que o transforma em vampiro
para 

"obter um investidor e
gerente", de modo que Lestat
passa a administrar a fazenda
juntamente com Louis. E as-
sim seguem os dois fazendo
vítimas, ao som de acusações
mútuas, crises existenciais,
ciriismos, discussões meta-
físicas, complexos de culpa.
Surge uma nova personagem,
desta feita uma criança de cin-
co anos, cujo choro atrai Louis
à casa onde se encontra jun-
tamente com a mãe morta já
há alguns dias. Ele resolve, en-
tão, "sentindo-se irresistível-
mente atraído pela beleza da
menina", transformá-la em um
vampiro-mirim, que com o
passar d.os séculos vai
amadurecendo, discutindo
filosofia (de consumo ime-
diato, é necessário que se
diga) com máxima perfeição.

. Apesar da sucessão de lu-
gares-comuns da narrativa,
deve-se louvar o esforço da
Autora para desmistificar a
velha imagem do vampiro que
tem medo de alhos e morre
com estacas no coração. Mas
isso, como já vimos, só é.
válido para os vampiros do
eixo Nova Iorque —Paris.

Mas' a verdade é que, no
todo, o livro não consegue es-
capar à repetição melancólica
dos velhos clichês, largamente
empregados pelos cultores do
gênero. Longe de aproximar-
se do gótico de Edgar Allan
Poe, .não chega a alcançar o
objetivo que, acredita-se,
tenha sido o da Autora. Entre
discussões de ordem meta-
física, estética, moral, Anne
Rice envereda por mares já
exaustivamente navegados,
com a inocência de quem es-
pera estar descobrindo novas
fórmulas de apresentar a li-
teratura de massa. Seu livro
poderia passar despercebido,
não fosse ele mais um dos best
sellers que assolam o mercado
editorial brasileiro (e de outros
países, naturalmente), encon-
trando por motivos bastante
conhecidos um fértil campo de
imposições -de idéias pré-
fabricadas, de consumo ávido
e imediato.

Carmen Lúcia Aguiar
è jornalista free^lancer.

Em Nova Iguaçu a Livraria Francisco
Alves é pioneira.

No Centro é a mais tradicional Livraria
da Cidade.

Em Ipanema è amais moderna.
Você precisa ver nossas coleções

importadas de álbuns de pinturas, gravuras,
desenho, escultura, cinema, pocket-books,
psicologia e psicanálise. .

ffc francisco alves
Ipanema — Rua Farine de Amoedo, 57
Centro — Rua do Ouvidor, 166
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 427

Se você não encontrar o livro que procura, nós o procuramos para você
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MACUNAÍMA BARBOSA

LUPIN OU O DIREITO DE DIVERTIR-SE
A CUSTA DO OUTRO

A CONDBSSA DE CAGLIOSTRO
[La Comtesse de Cagliostro),

por Maurice Leblanc.
Trad. César Tozzi.

Editora Nova Fronteira, 1976, Rio.
264pp. Cr$60,00.

Em A Condessa de Caglios-
tro, que seria cronologicamen-
te a primeira de suas aven-
turas, ele começa como Raul
d'Andrésy e termina com o
seu nome de batismo: Ar-
sène Lupin. Enquanto Raul é
um jovem simpático, apai-
xonado por Clarisse, herdeira
de um aristocrata da Norman-
dia, e, pelo menos aparen-
temente, disposto a levar uma
vida honrada, sem grandes
sobressaltos. Mas a própria
condição de noivo da filha do
Barão' d'Etigues leva-o a des-
cobrir a conspiração de um
grupo de pequenos nobres da
região com o fim de apossar-
se de um tesouro deixado por
monges medievais. E graças a
tal descoberta ele se verá fren-
te a frente com a Condessa de
Cagliostro, que será sua arqui-
inimiga pelo resto da vida.

Mas o que se segue ime-
diatamente a esse encontro
não é ainda conflito entre
Lupin e a Cagliostro, e sim
uma arrebatada ligação
amorosa, que só mais tarde se
transformará em rancor e
duelo. Esse amor, que mo-
mentaneamente o afasta dos
braços de Clarisse, será a mola
disparadora das forças até en-
tão contidas no caráter de
Lupin. Cedendo ao destino,
ele se entrega à sua vocação
de fora da lei e de mutante,
adotando, a partir de então,
sucessiva e às vezes simul-
taneamente, as identidades de
Horácio Valmont, Coronel
Sarmiento, Duque de Char-
merace, Príncipe Sernine e
muitas outras.

Em 1974, pouco depois de
ter começado o revival de Ar-
sène Lupin, o teórico italiano
Umberto Eco escreveu um ar-
tigo no qua! insinuava a exis-
tência de uma ideologia fascis-

MARIO PONTES

ta como algo subjacente a
toda a série de Leblanc. Sua
argumentação é brilhante,
mas nem por isso deixa de
suscitar dúvidas quanto à ab-
soluta correção das con-
clusões. Eco parece ter dado
uma exagerada importância às
tendências políticas do ho--
mem Maurice Leblanc (muitos
fizeram o mesmo em relação a
Balzac, embora Leblanc esteja
léguas atrás do Autor de A
Comédia Humana), deixando-
se prender nas malhas de sua
retórica, ao invés de mergulhar
nas águas profundas do seu
romance.

0 que mais atrai o olho do ¦
teórico são as passagens em
que o narrador interrompe a
história a fim de proclamar os
dotes sobre-humanos de
Lupin. Nessa busca, poderia
ter escolhido trechos até mais
contundentes do que os que
pincou para o-artigo. Como
este, do final de A Condessa
de Cagliostro: "... ele se
capacitara, com certo orgulho,
das qualidades verdadeira-
mente excepcionais que o
tornavam fora docomum.
Acreditou em seu gênio.
Atribuiam-se direitos a um
destino fantástico, em opo.-
sição ao destino de todos os
homens de seu tempo. Estaria
acima de todos. Seria o mes-
tre".

Mas julgar uma vasta
matéria da literatura popular
pelas intervenções do Autor
nos intervalos e pontuações da
narrativa é mais ou menos o
mesmo que fazer o julgamento
das relações entre a China e os
EUApeia leitura das centenas
de sérias advertências de
Pequim a Washington sobre a
presença da.. Sétima Frota
americana diante das ilhas de
Quemoi e Matsu.

TIETÊBARBOSA,
por Mário Donato.

Edição Catavento, 1976, São Paulo.
176pp. CrS 40.00

MARINHO DE AZEVEDO

' Quem escreve urria obra
Jocosa fica sempre a salvo de
qualquer crítica. Afinal de
contas, cada qual tem seu
senso de humor. Quem não
tiver gostado é que prefere rir
de maneira diferente ou então
não gosta de rir. Apesar disso,
parece difícil achar qualquer
desculpa para Tietê Barbosa,
último romance de" Mário
Dohàto. Por mais que _se
Imagine a que gostos especiais
possa atender, é impossível,
esconder quê o livro não ul-
trapassa nenhuma das bar-' 
reiras do desinteresse.' Mário Donato deve ter relido
recentemente Mário de An-

Da mesma forma que a
retórica política de Mao nunca
se traduziu numa invasão de
Formosa, as declarações
arrogantes de Lupin nunca se
materializam em atos de
violência e em efetiva do-
minação. Ele é um super-herói
ao nível do engenho, não da
força. São os seus inimigos
que batem, torturam, ferem,
matam. Eles é que são a en-
carnação do mal, e mais que
todos a Cagliostro.

Decerto, como em toda a
literatura de extração popular,
há muito de maniqueísmo em ,
Lupin, de forma que Eco acer-
ta na mosca quando observa a
existência, de um nietzs-
chianismo mal digerido na
obra de Leblanc. Mas devia ter
assinalado que o fascínio pelo
herói não é privilégio dele, é
um traço comum à maioria dos
autores do gênero, de Ga-
boriau — que escreveu quan-
do Nietzsche ainda andava de
calças curtas — a Agatha
Chrístie. Só recentemente o
anti-herói conseguiu um lugar,
ainda assim modesto, no
mundo da ficção criminal.

Apesar dos seus sonhos de
ser o mestre, o poder de Ar-
sène Lupin nunca ultrapassa
as fronteiras dos seus escon-
derijos, o campo de ação das>
suas quadrilhas. E o direito
mais fantástico que ele de
fato se atribui é o de "ma-

quinar, ludibriar, divertir-se à
custa dos outros". Inclusive à
custa do leitor, de quem, con-
tudo, não roubou o direito de
divertir-se à custa de suas ex-
travagancias. Muito pelo. con-
trário.

Mario Pontes
é redíiordo

JORNAL DO BRASIL.
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drade. Talvez isso explique o
fato de Tietê Barbosa aparecer
como uma versão modernosa
de Macunaíma: um Herói sem
nenhum Caráter. Para atender
à moda, no entanto, Barbosa
não é um herói mítico: é um
campeão da iniciativa privada.
O que permite ao Autor usar
do vasto arsenal de assuntos
da atualidade ao mesmo tem-
po que emprega (como Mário
de Andrade tantas vezes o fez)
uma linguagem ironicamente
pomposa. Mas faltam a Donato
0 talento e a agilidade do pos-
sível modelo. E Tietê, embora
curto dejpáginas, aborrece.

A saga começa quando,
com dois'companheiros, nos-
so personagem foge de um
instituto para menores aban-
donados em São Paulo. É
recolhido por uma bondosa
prostituta e inicia uma vertical
carreira, pontilhada de roubos
e golpes das mais variadas es-
pécies. Começa assaltando
uma casa, apaba vendendo
ações e imóveis. Ou melhor:,
nao se sabe como acaba. O
Autor dá a entender que,
atualmente, o herói ocupa al-
tos cargos, que tornariam im-
possível continuar a narrativa
de sua vida.

Esta narrativa, como em an-
tigos romances, aos quais o
Autor reconhece seu débito,
mistura ações e digressões da
mais variada espécie. Fazen-
do-se de irônico advogado de
defesa do personagem, com o
qual teria privado em deter-
minada parte de sua vida, o
narrador discorre um pouco
sobre tudo. Pena é que o faça
sem noção de medida. Quan-
do o leitor começa a se- in-
teressar pelo enredo, o Autor
inicia uma dissertação, que o
afasta do assunto. 0 romance
não resiste ao contraponto.

Não há como negar, porém,
que Mário Donato sabe contar
uma história. Quando se atem

•a ela, os diálogos brotam com
espontaneidade e os fatos
seguem-se uns aos outros sem
fazer força. A narrativa dos
primeiros anos da vida de
Tietê, por exemplo, depois de
fugir do instituto e até se
apaixonar por uma jovem e lin-
da espanhola, podem não ser
uma obra-prima, mas são
leitura da mais agradável.
{Faça-se justiça, efe não
pretendeu nada mais do que
isso.) Em poucas.palavras, es-
creve o estado de espírito-da •
criança recém-fugida: "Estou

com medo, estou com frio, es-
tou com fome, estou com
sono. Tais quadrimotores o
levaram bem depressa às
primeiras ruas do bairro, sem
viva alma àquela hora". Não
seria preciso mais, embora
seja discutível se se trata de

quadrímotores ou de qua-
drimotor.

Donato, no entanto, não se
contenta com tão pouco.
Querendo manter-se, a todo
custo, na superfície da moda,
exaure-se em citações de fatos .
recentes. Sem que se saiba
por que, cita a Cpt^ferêncip
Nacional dos Bispos, fascí-
culos da Editora Abril e os in-
cêndios do Andraus e do Joe!-
ma (estes para descrever a
paixão de Tietê pela espanhola
Pifar). Mas, como nem só de
presente vive o livro, recorre à
nostalgia e todas as passagens
relativas aos anos 30 são uma
verdadeira hora da saudade,
com cpmpositores e escritores
vivos üu mortos passan'd0
rapidamente pelas páginas
misturados com músicas e
velhos : filmes. I nsastisfeito,
Donato aciona ainda mais para
trás sua máquina do tempo,
nos fala da novela picaresca
espanhola e chega até a citar
Camões "sob cuja invocação
abri e ora encerro esta obra",
conforme declara na p. 174.

Por que esta mistura? A
principal explicação parece ser
que Mário Donato não
acreditou muito em sua his-
tória e, talvez, hão tenha tido
muito o que contar. Em certo
ponto do romance confessa,
com brincalhona honestidade,
que só está interessado, nesta
altura da vida, em ganhar al-
gum di.nheiro para acabar o
pagamento das prestações da
sua casa. O motivo é justo.
Mas não parece ter sido su»
ficiente para fertilizar-a ima*
ginação do Autor. Depois das
primeiras aventuras de Tietê, o
romance transforma-se em
umá lista: de trocadilhos, brin-
cadeiras, dissertações e con*
tos do vigário. Já não é mais
um romance e Donato parece
que sente isto. Recorre, então,
rapidamente, a Camões e an-
tes que a história se desman-
che em fumaça põe-lhe o
ponto final.

ii ¦ ii-i-i—**

Marinho de Azevedo
é redator do

JORNAL DO BRASIL.
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PARA TIRAR PROVEITO DE SUAS VIAGENS PELAS NEBULOSAS
•NO MUNDO DA FICÇÃO CIENTIFICA

[Sciense Fictlon Reader's Guide),
porL. DavidAilen.'¦¦ 

TradAntônio Alexandre Facciolie Gregôrlo PeleglToby.
I Sammus Editorial, 1976, São Paulo. 312pp. CrS 60,00.

Foguetes teleguiados, trans-
plantes' de órgãos, satélites
artificiais, passeios pelo es-
paço, bombas nucleares. On-
tem fantasia, hoje realidade.
Sem precisar ler as mãos, os
autores de ficção científica
adivinham o futuro. Perten-
cendo à chamada literatura da
massa", a ficção científica,
pouco. prestigiada no Brasil
(são raríssimos ps autores
brasileiros no gênero), ocup_
um lugar importante, ao lado
do romance policial, no mer-
cado francês, inglês e ame-
ricano. O livro No Mundo da
Ficção Científica é mais um
dos freqüentes estudos pu-
blicados no estrangeiro sobre
o assunto. A edição brasileira
conta com uma excelente in-
trodução de Fausto Cunha,
que aborda o problema da
ficção científica no Brasil.

Mas não se trata de uma
análise em profundidade do
fenômeno. David Allen
procura estabelecer as diyer-
sas categorias de ficção cien-
tífica, exemplificando-as com
uma série de breves análises
de romances, além de definir o
termo e mostrar de que
maneira, neste gênero de
narrativa, relacionam-se per-
sonagem, enredo, trama, pon-
to-de-vista narrativo e cenário.

O tipo de ciência utilizado é
o critério em que ele se baseia
para classificar os diversos
ramos de ficção científica. As-
sim, Ficção Científica Hard
será toda narrativa que lance'mão das ciências exatas ou
físicas. A Ficção Científica
Soft é a que adota as ciências
humanas; e a Fantasia Cien-
tífica a que se apoia em leis
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ELI AN A GOMES DE OLIVEIRA

naturais diferentes-.das que se
derivam das ciências atuais. A
ciência, na ficção científica, é
muito mais uma hipótese ex-
trapolada do que prática cien-
tífica efetiva. Ou seja, a ciência
corrente ê apenas utilizada
como ponto de partida para
projetar o que parece ser um
desenvolvimento lógico deste
tipo de conhecimento.

Para construir a sua tese, o
Autor examina 17 romances
famosos de ficção científica,
escritos por Autores como
Júlio Verne, Wells, Asimov,
Heilein, Niven, entre outros.
Uma de suas preocupações é
apontar a coexistência de
diversas categorias em um
mesmo romance e as pos-'
sibilidades que daí nascem.
Como ele mesmo esclarece, a
abordagem dada a cada livro é
determinada muito mais pelo
enredo' ficcional do que por
um plano crítico. Portanto, o
trabalho de David Allen é
muito mais elucidativo do que
analítico, muito mais sugestivo
do que definitivo.

Allen considera a ficção
científica como uma literatura
de mudança e uma literatura
de futuro! As freqüentes as-
sociações que se fazem entre
"monstros extraterrenos
devorando doces garotas
terrenas" e ficção científica,
confundem os leitores, não
deixando claro 'o interesse fun-
damental deste tipo de lite-
ratura: a relação entre o
homem è a suá tecnologia e
entre o homem e o universo.
David Allen acredita que a
literatura de ficção científica
contribui realmente para o

EDITORA RECORD (RIO):
O Livro de Daniel, por E. L.
Doctoròw; O Pintoea Senhora
sua Mãe, por Eduardo de Al-
meida Reis; O Processo Viking,
por Norman Hartley; O Gato
Malhado, por Jorge Amado.

EDIÇÕES IPEA (Rio):
Rádio Educativo no Brasil
(documentos), pela Equipe do
CMRH; Tecnologia e Crês-
cimento Industrial/ A Ex-
periência Brasileira nos Anos
60, por Régis Bonélii; Aspec-
tos da Participação do Gover--
no na Economia, por Fernando
Rezende e Wilson Suzigand;
Desenvolvimento Regional do
Brasil, por Roberto Cavalcanti
de Albuquerque e Clóvis de
Vasconcelos Cavalcanti.

EDITORA NOVA FRON-
TEIRA (Rio): Tirano Banderas,
por Ramon dei Valle-lnclán;
Romance dos Três Vinténs,
por Berthold Brecht.

EDITORA NOVA
AGUILAR (Rio): Poesias, por
Raimundo Correia; Os De;
graus do Paraíso, por Josué
Montello; Alguma Prosa, por
Fernando Pessoa.

EDITORA GLOBO (Porto
Alegre): A Estrutura do
Processo no Brasil, por Riston
Geórges Bittar e Sérgio A.
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Arthur Clarke: hard?

'melhor conhecimento dos
efeitos tecnocráticos da ciên-
cia-

Mas até que ponto os as-
pectos universais da vida
humana considerados'não'seriam apenas uma fedúpli-"cação daqueles criados por
uma determinada • ordem
social? Até que ponto essa
relação é analisada e aprofun-
dada, sem resultar em este-
reótipos tais como "a máquina
vencendo o homem", "ò

homem destruidor do univer-
so" ou "qualquer mudança é
impossível se o homem não se
modificar"? Se a ciência
corrente, da qual parte a fie-
ção científica, está vinculada
aos interesses de um sistema
político-econômico-social,
como essa literatura' poderá
demonstrar a ciência, es-
quecendo as estruturas so-
ciais?

Ao colocar como interesse
fundamental da ficção cien-
tífica a relação entre o homem
e a.tecnologia e entre o ho-
mem e o universo, Allen não
nos esclarece de que forma is-
so se estabelece na narrativa.

O livro cumpre, porém, o
objetivo estabelecido pelo
Autor: guiar o leitor pelo mun-
do da ficção científica, ajudan-
do-o a escolher livros, além de
familiarizá-lo com a narrativa-
através 'da explicação dos
métodos de composição
utilizados. De lambuja, o leitor
é presenteado com um roteiro
que o ensina a ler as obras do
gênero.

£liana Gomes de Oliveira
é jornalista free-lancer.

LIVROS NO PRELO
Friedman; Vida e Obra de
Sócrates, por Paulo César
Gomes.
• ZAHAR EDITORES (Rio):
Análise de Custos de Bene-
fício, por E. J. Mishan; Ini-
ciacão ao Estudo da Geo-
grafia, por Jan O. M. Breck;
Prática Médica/ Dominação,
e Submissão, por M. G. Ri-
beiro da Silva; Psicologia do
Crescimento em Sociedade,
por Tony Booth; A Questão
Agrária na América Latina, por
Glaucio A. D. Soares; A
Sociologia numa Era de
Revolução Industrial, por
Florestan Fernandes; Valores,
Atividades e Mudança de
Comportamento, por Ben
Reich.

EDITORA JOSÉ OLYMPJO
(Rio): Caminhos de João
Brandão (reed.), por Carlos
Drummond de Andrade; Des-
de as Missões (memórias), por
Daniel Krieger; Um Menino de
Olho no Mundo, por Marc
Simont; As Menininhas e
Outras, por Rachel de Queiroz;
Seleta,' de M. Cavalcanti
Proença.

EDITORA NORDICA (Rio):
Estranho Triângulo, por Edmar
Pedreira Ferreira; Millor n'0
Pasquim, porrviillorFemandes.
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FORENSE informa
REGISTRO DE IMÓVEIS

1" Edição
Afranio de Carvalho

Comentários ao sistema do registro em face da Lei n" 6.015, de 1973, com as alterações da
Lei n° 6.216, de 1975. ¦ ¦ .
A nova Lei de Registros Públicos trouxe profundas modificações ò execução do Registro de Imóveis.
Nesta obra o Autor interpreta a parte que diz respeito ao Registro de Imóveis, com a autoridade do longa '

experiência de advogado, professor e Drojetista, à luz de princípios, tais como o de inscrição, de pre-
sunç_o e fé pública, prioridade e outros, por entender que estes permitem, por si sós, preencher os
claros legais. Os comentários abordam a problemática em torno do Registro de Imóveis, dentro de uma
perspectiva histórica e doutrinária. À medida que a exposição flui, a jurisprudência è invocada em abono
das soluções. A riqueza do conteúdo coloca o livro dentre os mais elucidativos de quantos já foram
publicados sobre o assunto, revelando-se instrumento imprescindível aos que trabalham diretamente no
Registro de Imóveis, aos juizes, advogados, corretores, estudantes e ao público em geral, pelas iníor-
macões e exemplos que nele estão registrados.

574 páginas — Brochurado: CrS 160,00' Encadernado: CrS 170,00
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INSTITUIÇÕES DE DIREITO CIVIL

Volume I — 5a Edição
Caio Mario da Silva Pereira

Trata se de obra básica de direito civil, capaz de proporcionar ao advogado, ao juiz e ao estudante a

íóçlo fundamental do^insmutos e o conhecimento do direito comum. O Autor 
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conceitos
estruturais sem as minúcias que um tratado exige, mas com a decisão bem assentada de registrar os

pinc fc«M-Rtaa os fundamentos da ciência civilista. Adota, numa atualização pragmática mdisoen-

sTel, as novas concepções penetradas das idéias modernas, que «»—««£¦
oorâneo Nesta 5" edição que a Editora Forense lança, o autor procurou, sem alteração no texto básico,

Lfeiçôa? este ifvro ainda mais à sua finalidade didática, tendo principalmente em vista a sua aceitação
nos meios universitários.

•_ll páginas Brochurado: CrS 125,00
Encadernado: CrS 135,00

FAÇA SEU PEDIDO NA LIVRARIA DE SUA PREFERÊNCIA OU NA
LIVRARIA FORENSE

RIO: Avenida Erasmo Braga, 299. Tel. 222-2786. RJ
SÃO PAULO: Largo de São Francisco, 20. Tel.: 34-8490. SP
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CIÊNCIA EPROGRESSO
NOVAS QUESTÕES,

VELHOS ARGUMENTOS
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PROBLEMAS DA REVOLUÇÃO CIENTIFICA
{Prob/ems of Scientifíc Revolution),

organizado por R. Harré.
Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny S. da Mota.

Editora Itatiaia/EDUSP, 1976, Belo Horizonte/S. Paulo.
¦ 128pp. CrS40,00

Até há bem pouco tempo
havia um notável consenso
entre cientistas acerca das
relações entre ciência e
progresso. Por um lado, ao
nível epistemológico, pres-
supunha-se que a ciência era
uma empresa altamente
cumulativa, onde as novas
conquistas se somavam às
velhas, sem que isto implicas- •
se rupturas e descontinui-
dades na cosmovisão cien-
tífica. Cada novo avanço era
um tijolo a mais no edifício da
verdade. Por outro lado, ao
nível ético e político, tomava-
se por assentado que avanços
no conhecimento necessa-
riamente implicavam avanços
paralelos na liberdade, feli-
cidade e bem-estar da so-
ciedade. Cientistas, assim,
podiam tranqüilamente sus-
pender quaisquer indagações
críticas acerca de suas ati-
vidades, convencidos de que a
marcha do progresso garantia

¦ que o seu labor se constituía
numa contribuição à busca
perene de verdade e bondade. .

Tais certezas, entretanto,
sofreram abalos irreparáveis.
Thomas Kuhn, na sua obra A
Estrutura das Revoluções
Científicas, defendeu a tese de
que o caminho da ciência não
pode ser compreendido em
termos de progresso e de
adições sucessivas no edifício
da verdade, mas antes como
um processo revolucionário,
onde se observam descon-
tinuidades lógicas entre as.
teorias que se sucedem., Pop-
per, seguindo um caminho
distinto, chega a um resultado
semelhante ao afirmar que 

"a
fim de que uma teoria se trans-
forme em descoberta é indis-
pensável que esteja em con-
flito com a teoria anterior. 0
progresso em ciência ê sempre
revolucionário". Tal postura
cria um sério problema: se o
caminho da ciência se dá por

RUBEM A. ALVES

meio de saltos revolucionários,
em que sentido se pode afir-
mar que a ciência é uma
progressiva marcha na direção
da verdade? Em que sentido
podemos afirmar que co-
nhecemos? Popper conclui
que não conhecemos. Só
podemos saber quando es-
tamos errados, mas nunca
quando estamos certos. O
conhecimento científico se
metamorfoseia de verdade em
palpite.

Por outro lado, a inocência
política que pressupunha uma
relação positiva entre as con-
quistas da ciência e a ordem
social foi igualmente des-
truída. As alianças entre cien-
tistas e instituições científicas,
de um lado, e interesses
militares, políticos e econô--
micos, de outro, tornaram
claro que os problemas que a
ciência se esforça por resolver
são, em grande medida, deter-
minados por interesses exter-
nos à ciência. A situação, en- •
tretanto, não se resolve por
uma simples decisão, por par-
te de cientistas, de se recu-
sarem à cumplicidade. A çiên-
cia é um sistema destituído de
autonomia que só progride na.
medida em que os sistemas
dominantes lhe injetam os
recursos apropriados.

Muito embora esta obra
tenha o título de Problemas da
Revolução Científica ela ê, na
verdade, uma coletânea de
respostas de vários dentistas
ao problema frouxamente for-
mulado como "progresso e
obstáculos ao progresso das
ciências". Trata-se de uma
série de conferências pronun-
ciadas sob o patrocínio das
Herbert Spencer Lectures, em
1973. O nome de Spencer;
como patrono das mesmas, é
suficiente para indicar que o
problema não é revolução,
mas progresso nas ciências.
Sir Hermann Bondi, conse-

lheiro científico do Governo
inglês, abre a série discutindo
a questão: que é Progresso
em Ciência? A seguir, J. L.
Monod discute a teoria mo-
lecular da evolução. W. F.
Bodmer, professor de Ge-
nética da Universidade de Ox-
ford, faz a pergunta: Conquis-
tas Biomédicas: uma Bênção?
jerry Ravetz, filósofo e so-
ciólogo da ciência, sob.o título
críptico. .'. Et Augebitur
Scientia (E o Conhecimento
Crescerá), retirado do frontes-
pício do Novum Organum de
Bacon, defende a tese dè que"inexiste, no interior da ciên-
cia, medida absoluta para o
"progresso da ciência", con-
trariando a "crença tradi-
cional, segundo a qual a "ciên-
cia" oferece à ação humana
um modelo que se diferencia
fundamentalmente da "po-

lítica" e apresenta maior grau
de certeza". Skinner rea-
presenta os fundamentos da
sua "ciência do comporta-
mento" e Popper discute a
racionalidade das revoluções
científicas.

É difícil perceber como a
presente coleção contribuiu
para o progresso na com-
preensão da ciência. Em geral,
os autores se limitaram a
reapresentar os seus antigos
argumentos. E ò que é de-
sanimador: permanece a rup-
tura entre uma perspectiva
epistemológica, interior à
ciência, e uma perspectiva
político-social do problema.
Não parece ter havido pro-
gresso nesta área. Q livro, en-
tretanto, ê interessante e in-
formativo para aqueles que se
preocupam com esta pro-
blemática.

Rubem A. Alves
é professor de

Filosofia na
Universidade de
Campinas, SP.
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PEDRO SIMON

A promessa de "ser um
senador por inteiro, sem pedir
licença a ninguém", que de
acordo com o prefácio de
Mário de Almeida Lima o Sr
Paulo Brossard fez antes de
assumir sua cadeira no Se-
nado, parece estar sendo
cumprida. Pelo menos, é o
que dá para entrever de O
Ballet Proibido, continente de
11 discursos do Senador
oposicionista.

Acrescido de notas, artigos
e editoriais de jornais, o livro
mostra a permanente esgrima
do Senador no exercício do
que se estipulou ser o seu
direito de criticar e opor-se à
ordem estabelecida.. Interes-
sante, para o registro histórico
dos grandes tribunos, a rica
oratória do Sr Brossard e a
faciiidadecom que absorve os
apartes, as intervenções' dos
integrantes do Partido do
Governo.. A maneira como sal-
ta dos circunlóquios ou dos
sofismas em que por vezes é
pilhado, arrematando-os com
uma linguagem clara e em
geral contundente.

Colocados ao longo do livro
sem qualquer obediência
cronológica, os pronuncia-
mentos do Sr Paulo Brossard
estão, isto sim, estratégica-
mente dispostos. Da co-
movente fala JK: Triunfo da
Morte, de 24 de agosto passa-
do, à última Isto Nãp Pode Con-
tinuar (30.10.75), observam-se
se consideradas as datas de
cada discurso, os próprios ai-
tos e baixos em que se desen-
volve a Oposição no Brasil.

Há boas revelações sobre
Itaipu e uma bela demons-

tracao do respeito que o
Senador guarda ao liberalismo
do Presidente Castello Branco,
na realidade descoberto após a
sua morte. Embora mostre de
forma cristalina a fragilidade
de certos apartes arenistas —

pelo menos aos discursos do-
Sr Brossard - que muitas
vezes buscam em questões
semânticas a trilha para ter-
giversar sobre o tema, O Ballet
Proibido vale apenas como um
bom registro. Ainda que não
se possa precisar em que pes-
quisa será utilizado.

De suas 11 exposições ao
Plenário, pouco escapou ao
noticiário dos principais jor-
nais. Perdeu, então, o Se-
nador boa oportunidade de es-
tampar importantes pronun-
ciamentos que fez quando os
meios de comunicação es-
távam sob-a treva da censura.

. Já em MDB: Uma Opção
Democrática são raros os
pronunciamentos do presiden-
te da Oposição no Rio Grande-
do Sul. Não permitiu, en-
tretanto, o Deputado Pedro
Simon que lhe escapasse a
chance de construir uma fria e
dura análise da vida do país
nos últimos 12 anos. Da crise
que se abateu sobre a Arena
gaúcha nas contramarchas
para a escolha do sucessor do
Governador Euclides Triches
(Sr Sinval GuaZzelli), o Sr
Simon passa à- crítica das
eleições indiretas (embora o
MDB as admita, em essência).
Relata a traumática redução
de 33 para 21 no número de
deputados da Assembléia,
como forma de dar maioria à
Arena e permitir a eleição do
Sr Peracchi Barcellos ao
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1
O BALLET PROIBIDO,
por Paulo Brossard.

L&PM Editores, 1976, Porto Alegre.
. 260 pp. CrS 50,00

MDB: UMA OPÇÃO DEMOCRÁTICA,
por Pedro Simon.

L8PM Editores, 1976, Porto Alegre.
282pp. Cr$55,00.

FRANCISCO VARGAS

Goyerno do Estado (anteces-
sordo Governador Triches).

Enriquecido por alguns ar-
tigos publicados em jornais,
nos quais ele também fun-
damenta sua análise,.o livro se
mostra coerente com a pos-
tura que o Deputado Pedro
Simon tem mantido'até'agora
nas trilhas que a Oposição per-
corre no Sul. Ainda que não
ataque, tampouco concede.' 
Critica num bem conduzido
relato, ao qual não escapam os
atos institucionais, o Decreto
477,-i, coação eleitoral no in-
terior do seu Estado, a Lei Fal-
cão e;- a situação social e
polítice do país, à luz da visão
oposicionista.

Suas observações sobre a
vidaecanômica dó Brasil estão
seméadps de dados oficiais e
de, sugestões a respeito do
que> v'e acordo com o pro-
grar do seu Partido, deveria

ser adotado para corrigir dis-
torções. De trechos errrtre-
chcis, percebem-se as jnter-
vencões do Deputado gaúcho,
tentando mostrar a viabilidade
do MDB como detentor do
Poder. Aborda os sucessivos
golpes que o seu Partido tem
recebido, para em seguida res-"
saltar-lhe a unidade l". .. .se
há um milagre brasileiro, este
se constitui na união da
Oposição"). E o complemento
dessa observação se encontra
no final, onde ele afirma
(como quem diz que apesar
dos pesares) que o MDB "tem

uma visão integrada da rea-
lidade brasileira e dispõe de
um projeto alternativo ao atual

para orientar à História do
Brasil contemporâneo."

Francisco Vargas'
è redator do

JORNAL DO BRASIL,
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COMERCIO E COLÔNIA
COMO O NORDESTE

AJUDAVA A
ENRIQUECER PORTUGAL
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COLONIZAÇÃO E MONOPÓLIO NO NORDESTE BRASILEIRO,
por José Ribeiro Júnior.

Editora Huicitec, 1976, São Paulo.
210pp. Cr$50,00.

PAULO BROSSARD

Trata-se de um estudo da
Companhia Geral de Pernam-
buco e Paraíba (1759-80), com'
base em pesquisa em arquivos
portugueses e brasileiros;. o
êxito da obra se explica pela
metodologia que orientou 

'o

Autor, com bom conhecimen-
to de obras teóricas e de muito
do que se escreveu sobre o
Mercantilismo. José Ribeiro
Júnior ê objetivo, quer de-
monstrar com números e fatos
o seu tema, fugindo, quanto
possível, a qualquer impres-
sionismo. Realiza trabalho,
seguro, sem se prender a cer-
tos modismos da ciência social

que atingem a História> como
a quantificação pela quan-
tificação, ou modelos inter-
pretativos que têm' coerência,
mas só valem quando apli-
cadossem mecanismo, vício
qué às" vezes se verifica entre
os deslumbrados das últimas
técnicas em que se com-
prazem tantos estudiosos, que
acabam por comprometer as-
sim o- que fazem. O mal é

grave sobretudo em História,
especialidade que lida com o

que é fluido e chega fatalmen-
te .a'certa relatividade, incom-

patível eom as fórmulas dog-
máticas. O Autor pesquisou
muito, e, com dedicação e
modéstia, expõe o resultado
de seus esforços em livro que
se recomenda.

Sabe-se que o comércio in-
tenso entre Portugal e suas
colônias era a base do capi-
talismo que se formava na
metrópole, que tinha aí a sua
razão de ser, uma vez que a
colônia existe para fornecer
matéria-prima, como esta-
belece o Mercantilismo,
ideologia político-econômica

FRANCISCO IGLESIAS

dominante na época. No.
primeiro momento o capital se-
origina exatamente da am-
pliacão de terras que se incor-
porám, pelas conquistas, às
nações européias — a co-
meçar pelas ibéricas. Para
mais incentivar o comércio,
com vistas a maiores lucros, é
que se formam as Gompa-
nhias: são uma forma de
racionalizar a expoliação, mais
que a tentativa de fomento das
regiões dominadas. A não ser,
é claro, que se pense em
fomento para benefício das
metrópoles, jamais das
próprias colônias. .

O livro se divide em cinco
capítulos, além da Introdução
e Conclusões. Começa por
mostrar o que foram as Com-
panhias de Comércio no con-
junto do Mercantilismo — in-
glesas, francesas, holandesas,
portuguesas; depois, o quadro
luso-brasileiro na segunda
metade do século XVIII, com o
realce da ação do Marquês de
Pombal; no capítulo III, a ins-
tituicãb da Companhia de
Comércio de Pernambuco e
Paraíba, em que se evidencia o
que eram as capitanias do
Nordeste, em séria crise, bem
como-a estrutura adminis-
trativa da empresa, seus
monopólios e privilégios .e a
formação de seu capital. Os
capítulos IV e V tratam do
mecanismo, ação e resultados
da iniciativa, com'análises téc-
nicas da circulação mercantil
(numerário, mercados, navios,
comércio afro-brasileiro, vinda
de escravos, produtos nordes-
tinos, lucros e dividendos),
com as crises, contradições e
fim do monopólio, dívidas_e
acertos que arrematam a ação

da qual tanto se esperava.
Capítulo sóbrio de conclusões
encerra o texto.

O Autor acerta em ver na
tentativa "um empreendimen-
to ilustrativo dos mecanismos
de colonização no Brasil" (p.
3), como comprova no des-
.dobramento da matéria, que é
bem dividida, tem boa ar-
quitetura. A forma, no entan-
to, apresenta alguns deslizes,
facilmente evitáveis, como
passagens um tanto obscuras.
Estranha-se a citação de um
texto básico (p! 30), como o
de José João Teixeira, de
1780, em segunda mão, quan-
do ele aparece em mais de
uma publicação acessível,
como a Revista do Arquivo
Público Mineiro. O subtítulo
As Minas do Brasil (pp. 44-6) é
muito lacônico, quando é
básico para esclarecer o con-
teúdo do capítulo II. São
pequenos reparos que se
podem fazer, entre outros, a
esta obra que ajuda a co-
nliecer melhor as economias
brasileira e portuguesa na
segunda metade do século
XVIII, .quando o sistema
colonial já se.encontra ern
desagregação. Ó livro de José
Ribeiro Júnior, professor da
Faculdade' de Filosofia de As-
sis, é contribuição valiosa para
o conhecimento do assunto e
da época, fazendo do seu
jovem Autor um nome pon-
derável entre os estudiosos da
História Econômica do Brasil.

Francisco tglêsias
é-historiadore .

professor de História ¦
na Universidade Federal

de Minas Gerais.
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Doctorow: a América em ritmo de ragtime

NEM TÃO DEVAGAR
NEM TÃO DEPRESSA

RAGTIME
[Ragtime),

porE. L. Doctorow-
Trad. A. Weissenbèrg. Editora Recorri, 1976, Rio.

246pp.. CríbUOO.
"beatriz 

SANTAÇRUZLlM/\

0 
'período 

compreendido
entre 1900 e al Guerra Mun-
dial foi uma época de marcan-
tes mudanças estruturais na
vida dos Estados Unidos da
América. 0 eixo econômico
deslocou-se da agricultura
para a indústria, e em poucos
anos o país transformava-se
em potência mundial. Nessa
fase de transição floresceu o
ragtime, música que se po-
pularizou à medida que as
manifestações culturais negras
extravasavam dos cabarés e
botequins, recebendo acei-
tação nacional. Ocorreu assim
o encontro musical de dois
mundos: o branco, do vau-
deville e da publicidade, e o
negro, conhecido pelo seu rit-
mo irresistível. O ragtime,
tocado essencialmente no
piano, é apontado como
precursor do jazz clássico, jun-
tamente com o blues; e em-
bora tenha tido sua origem nas
.cidades do Sul, onde a mão-
de-obra escrava foi utilizada
intensivamente, sua difusão
deu-se em Nova Iorque, cen-
tro da exploração comercial e
da massificação.

Foi esta cidade que Edgar
Lawrencè Doctorow escolheu
para servir'de palco ao seu
livro Ragtime, recentemente
lançado no Brasil. Publicado
nos Estados Unidos em julho
do ano passado, durante
várias semanasa obra ocupou
o primeiro lugar da lista de
best sellers. Aproveitando o
sucesso comercial do Autor, o
seu primeiro romance, Wel-
come to Hard Times, escrito
em 1960, quando tinha 29
anos, foi reeditado' 

Em Ragtime, o Autor usa
como ponto de referência uma
família americana típica, mas
designa seus membros sim-
plesmente como Papai,
Mamãe, o Irmão Mais Novo,

Vovô e o Menino (de terno de
marinheiro). É interessante
notar que E. L. Doctorow
nomeia essas pessoas familiar-
mente, mas não se inclui na
narrativa: sua posição é a de
.um espectador distante, ob-
servando criticamente uma
época que não viveu, mas que
deu às diretrizes para a moder-
na sociedade norte-americana.
A partir dessa família são
apresentados os personagens,
dos quais a maioria realmente
existiu, como Freud, Jung,
Henry Ford, Zapata, o mágico
Houdini, famoso pela sua
habilidade em fugir de qual-
quer armadilha, o arquiteto
Stanford White, responsável
pelo projeto do antigo Ma-
dison Square Garden, e assas-
sinado pelo marido de sua
amante, Evelyn Nesbit e
Coalhouse Walker Jr., músico
negro vítima de racismo, en-
forcado depois de se envolver
numa tumultuada aventura.
Também se destaca a anar-
quista Emma Goldman, mais
tarde deportada dos Estados
Unidos, defensora de idéias
semelhantes às das líderes
feministas de hoje.

Essas pessoas não apa-
recém gratuitamente. A
medida que se movimentam, o
Autor vai delineando o cenário
da vida econômica, social e
política americana nos anos
que precederam a I Guerra e
em que o ragtime teve seu
apogeu. Marcado pela re-
volução tecnológica, o pais
conhece um clima de euforia
pelo crescimento brusco. O
aperfeiçoamento da máquina a
vapor, as novas idéias da
produção em massa, a
atuação da publicidade - mol-
daram a economia nacional,
traçando as principais carac-
terísticas de sua filosofia, que

befmanôcemjaté nossos dias,. Q
mesmo ritmo desenfreado de
crescimento se encontra na
música da época, cuja mar-
cação sincopada inebriante
levava. os dançarinos a uma
espécie de frenesi.

* Doctorow trata com irre-
verência todo o material que
pesquisou para reconstituir es-
ses anos. Nem mesmo mons-
tros sagrados como Freud es-
capam de ser colocados em
situações muitas vezes grotes-.
cas.- Como nesta passagem:"Freud e Jung tomaram um
bote juntos para atravessar o
Túnel do Amor. O dia só foi
encerrado quando Freud se
cansou e sofreu um dos des-
maios que o acometiam ul-
timamente na presença de
Jung". Num trecho sobre o
milionário J. P. Morgan, em
que descreve um jantar no
qual os convidados eram os 12
homens mais poderosos da
América de então, ressalta:' "Rockfeller espantou-o com a
notícia de que sofria de cons-
tipação crônica e fazia grande.
parte de seus raciocínios no
banheiro, Carnegie cochilou
sobre o brandy. Harriman
murmurou idiotices. Reunida -
naquela sala, a elite dos ne-
gócios não sabia o que dizer.
Morgan ficou abismado e...
ordenou aos criados que
colocassem coroas de louros
em todas as cabeças". A
militante Emma Goldman tam-
bém não é poupada. Em plena
reunião política, retira-se para
a cozinha e vai bater um bolo.

O humor negro de Doe-
torow vai muito mais longe. A
ele não escaparam as próprias
figuras da família que criou
para apresentar o americano
médio da época. Vovô, por
exemplo, acç-rda saltitante
numa radiosa manhã de
primavera em que todos sen-
tem a alegria de viver. Mas de
repente escorrega, quebra a
bacia e nunca mais se reçu-
pera. 

.

Doze anos depois de sua ex-
plosão, a música ragtime en-
trou em um processo de
decadência, acompanhando a
transformação pios fatores
sociais em que teve suas
bases. Talvez com o objetivo
de advertir a atual sociedade
americana, o Autor cita em
epígrafe'uma das máximas de
Scott Joplin, considerado o
maior mestre do ritmo em sua
época: "Não tosque rápido esta
música."Ragtime não' é pra ser
tocado depressa". Aliás,
Joplin, em seu livro de lições
básicas, vai mais longe:
"Acontece que muitas vezes
bons executantes falham

MACONDO
NA ZONA
DA MATA

PERNAMBUCANA
AS MENINAS DO SÒBfíADV,

porHennilo Borba Filho.
Editora GlobOi 1976, Porto Alegre.
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JOÃO CARLOS PAPUA

completamente pelo fato de
tocarem depressa demais"

Beatriz Santacruz Lima
é jornalista free-lancer.
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A epígrafe ê de Guimarães
Rosa,- exímio contador de his-
tórias; o tom da linguagem é
coloquial, saborosamente
popular; o assunto, mitos e
•crendices do fabulário bra-
sileiro. Estas são algumas
anotações sobre As Meninas
do Sobrado, terceiro livro da
trilogia da qual também fazem
parte O General Está Pintado e
Sete Dias a Cavalo, de Hermilo
Borba Filho.

• São trinta e três pequenas*
Histórias passadas nas fedon-
dezas de algum lugarejo
anônimo da Zona da Mata per-
nambucana; uma espécie de.
Macondo nordestina, povoada
de seres e acontecimentos
fantásticos, como o episódio
riarrado em 

'A 
Roupa, no

qual b "chefe de estação de
primeira classe aposentado",
Rodrigo Sil do Nas, cidadão de
"vida limpa", tinha como
única distração semanal o
jogo de ronda na casa de al-
guns amigos. Eis que numa
dessas reuniões semanais nos-
so protagonista se torna vítima
de' estranhos acontecimentos:.
."Primeiro quando cnegou,
puxou a cadeira e tenciõnou
tirar o paletó para botá-lo nas
costas da dita nada do paletó
sair, os dedos não encon-
traram os botões, somente o
risco das casas". Seguem-se
as tentativas de desfazer o nó
da gravata ou de desabotoar
os punhos da camisa e até —

já foragido no fundo do quintal
— a de desamarrar os sapatos.
Tudo inútil; Rodrigo estava
preso ao terno e gravata para
sempre.

A configuração metafórica
desta história - uma das
melhores do livro — muito se
assemelha à atmosfera de al-
guns contos de Cortázar (Casa
Tomada, por exemplo), cuja
matriz se encontra indubi-
tavelmente em Franz Kafka.
Há também nesta mesma
linha A Enchente, que no livro
é uma das 10 Histórias da Zona
da Mata; enchente esta que se
dá em apenas uma casa, onde
se encontra certa viúva a velar
o corpo de seu marido já no
caixão; e que acaba, como ele,
perdendo-se num redemoinho
que a leva "definitivamente

para o abreu"; não antes
porém de ver o "defunto

metido na fatiota nova e nos
sapatos de verniz boiar, sa-
télite do caixão, em movimen-
tos lentos, dir-se-iam medidos,
qraciosos, rodeado pelas bor-
bulhas, bolhas è barulhos de
água cada vez mais cresçen-
te";

Alguns personagens, corria
seu Biu Marceneiro, Nene
Milhaço, dono do Café, e as
meninas do Colégio Nossa
Senhora de Lurdes atravessam

várias dás histórias do livro,
sem que sejam protagonista?
de alguma ação direta na:
narrativas. Apenas um desse,
jpersonageris, Quiferinha, a
doria do bordel, "dona dos
penachos e dos gargarejos das
noites alegres de bebida
.corrida e do amor doído",
rnerece uma história à parte; a
que narra o seu concorrido
velório,-ao qual compareceram,
"prefeito, promotor, Juiz_.de
direito, tabelião, escrivão,
jdelegado de polícia, médico,
advogado, dentista, veteri-
nário, comerciante, dono de
.usina, bedegueba, calunga de
caminhão, mateus, mestre de
samba-de-matuto e senhoras
da melhor sociedade", o que
atesta a alta popularidade e
consideração em que era tida a
prostituta.

O humor pode também ser
encontrado em algumas his-
jórías, como em O Osso, cujo,
após ser encontrado no prato
de sopa de Lonico-Soldador,
no boteco do Guará, foi visto
posteriormente por aquele em
vários outros lugares, que vão
desde a cozinha- do prefeito
até a um quintal entre os den-
tes de um perdigueiro, .sendo
que periodicamente o mesmo
voltava a algum prato no
boteco onde fora visto pela
primeira vez.

A' história que dá título ao
livro é urjia das mais riças em'sua 

fabulaçãq.. de caráter por
yezesquase lírico. As meninas
doJ'sobrado casam-se uma a
uma com maridos que têm
sempre o .gosto pela criação de
.algum animal (cavalos, gaios
de briga, passarinhos etc), no
qual se transformam após al-
guns meses de casamento;
continuando, contudo, a exer-
cer as suas obrigações con-
jugais. Metamorfoses fa-
bulosas como estas ocorrem
também em vários outros
momentos do livro, como no
Romance de João-Besta e a
Jiâ da Lagoa, que se transfor-
ma numa linda princesa para,
casar com o filho rejeitado do
coronel de engenho.

Inúmeras outras poderiam
ser as citações sobre este livro
rico na imaginação e no'co-
lorido de seu universo mítico;
deixamos porém ao leitor a
agradável tarefa da descoberta
desse mundo, ao qual será
conduzido pela mão de ha-
bilíssimo manipulador da lin-
guàgerri. O livro dé Hermilo
Borba Filho agrada sobretudo
pela perfeita inteiração do que
é contado com a forma pela
qual ê contado, ou seja, pela
sua alta qualidade literária.

João Carlos Pádua
é poeta e

jornalista free-lancer.
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CAIXINHA DE SURPRESAS
Entre Marxe Adam Smith

o professor Sampedro
procura uma terceira posição
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FORÇAS DECISIVAS NA ECONOMIA MUNDIA
(Decisive Forces in World Economics),'¦ 

por José Luis Sampedro.
Trad. José Ricardo Brandão Azevedo.

Zahar Editores, 1976, Rio.
144pp. CrS 75,00 ¦ " : '

LÚCIA TEIXEIRA LEMME

HbW ^ -M HE.' 3k
HHp - iláfHK WÊmÈ * «sk

jjHHÍi^SSh -iul CHB em\

^^HHr^^W* '^^H Efe^Ú^. ¦¦ *«. W '^>^^[hBHHhÍ

jjj\V JJjlBflnÍ^E&.4 "\Ám% ¦¦VhBHHHI ali

W^R1Sh)hhK&'*:* ~¦" -H

<áâjl * m±J& '" ' ^^¦hE9£Í»

áVi KiÜÜ RÜÉr^ ^jHT

M^^ESiilfomvÊSsS- JmmTímmmmWy '^fl V

No panorama socioeco-
nômico do> mundo atual, uma
das faces da moeda é o ex-
traordinário desenvolvimento
das técnicas de produção; a
outra ê a fome em escala nun-
ca antes registrada. Mas esta
situação, que a. muitos espan-
ta e a todos atinje, direta ou
indiretamente, é passível de
solução. Não pelo indivíduo
isolado, mas pelos indivíduos
em conjunto, na medida em
que possam influenciar as
decisões do grupo. Para isso,
"precisamos levantar mais in-
formações e racionalizar nos-
sas atitudes, em vez de tomar
decisões baseadas tão-
somente em crenças sem fun-
damentos ou tabus". -

Esta a proposta básica do
livro de José Luis Sampedro,
professor de Ciências Epo-
nômicas da Universidade de
Madri, e ex-Conselheiro
Econômico da delegação es-
panhola na ONU. Optando por
uma linguagem interdisci-
plinar, destinada a ampla faixa
de leitores, Sampedro mo-
vímenta seus textos através de
uma verdadeira floresta de
gravuras, fotografias e grá-
ficos ilustrativos, sem dúvida
atraentes do pontorde-vista
visual. E desenvolve várias
teorias. Umas, já velhas co-
nhecidas. Outras, inéditas e
certamente fascinantes. Sua
preocupação fundamental in-
sere-se em contexto mais am-
pio, no qual a tônica é o
chamado pragmatismo. Daí
seu ataque .sistemático a
atitudes que considera dog-
máticas e anacrônicas, ca-
pazes de emperrar o desenvol-
vimento das sociedades, cuja
base deve ser o avanço da tec-
nologla.

Para ele, a não limitação dos
nascimentos, o antimarxismo
e o liberalismo econômico são
os grandes dogmas contem-

poraneos. Com relação ao
primeiro, observa, por exem-
pio, que na América Latina
(onde, além da fome registra-
se uma alta taxa de crescimen-
to populacional) faz-se urgen-
te um freio técnico da nata-
lidade, ultrapàssando-se, des-
te modo, um dogma pelo qual"o maior responsável é a
Igreja"

O antimarxismo é visto
como uma posição hoje em dia
insustentável. Alguns eco-
nomistas de renome — como
Shümpeter.e K. Popper -eo

próprio Livro das Mutações (o
l-Ching) mostram que o
determinismp histórico
pode tornar-se aceitável
mediante pequenas mudan-
ças. 0 liberalismo econômico
— assegura o Autor — faz
parte de uma fase da evolução
social que já não tem con-
dições para sobreviver, pois se
baseia nos interesses egoístas
e. destrutivos do empresário
individual. Atualmente.^ na
vigência do sistema adminis-
trativo, o empresário indi-
vidual está "preso ha teia da
administração".

Na segunda metade do
livro, utilizando um método
tomado de empréstimo à
Física, o Autor apresenta o
que denomina de "campos.de

força" dos sistemas sociais de
hoje. Esses campos mostram
linhas de força, isto é, ten-
dências, mediante a obser-
vação das quais se fará uma
avaliação do futuro possível.
Basicamente, há duas linhas
de força: a do bloco capfitalis-
ta, que se movimenta.para a
esquerda; e a do bloco so-

- cialista, que vai para a direita.
O primeiro já não aceita o
liberalismo e intensifica o con-
tròle central da economia; o
segundo, com um sistema
baseado no planejamento,
orienta-se para a descen-
tralização e o atendimento da
demanda de consumo.

Os países emergentes
acompanham as tendências
gerais de seus respectivos
blocos, porém de forma
inovadora. A China, por
exemplo, evidencia uma volta
ao passado tradicional; com
manifestações ideológicas
diversas do marxismo, bebidas
em Confucio e Lao-Tsé ("ê o
espírito do passado atuando
numa economia em expansão,
que resulta numa simbiose ai-
tamente lucrativa"). Osocialis-
mo africano, por sua vez, "só

absorve métodos de produção
e as formas de organizações
indispensáveis à consecução
do desenvolvimento eco-
nômico nas condições moder-

nas, conservando seus prin-
cípios tradicionais".

Prosseguindo no desve-
lamento das tendências, o
Autor passa à América Latina.
Neste continente ele registra a
existência de uma "estrutura

econômica neocolonial", com
a permanência de formas
tradicionais. As desordens
no atual cenário político
valem como uma sugestão de
que os problemas políticos e
sociais estão longe de ser
resolvidos. A América Latina
atravessa uma etapa crítica. A
intervenção estatal e o plà-
nejamento centralizado são
inevitáveis. Resta saber que
caminho seguirá, pois há um
fator de natureza imprevisível:.
o progresso técnico. Enquanto
isso, "os esforços feitos por
alguns líderes para deter o cur-
so da História nada mais con-
seguem senão acumular a
pressão das massas por detrás
das barreiras", cuja queda
poderá ocorrer mais hoje ou
mais amanhã.

Concluindo sua análise,
Sampedro afirma que a exis-
tência dessas linhas de força
não levará necessariamente a
um recontro no meio do
caminho. Nem a um retorno às
formas antigas. No futuro,
profetiza ele, nem o capitalis-
mo nem o socialismo "se

reproduzirão tal como -hoje".

O que esperar então? O
professor abre finalmente a
sua caixinha de surpresas e,-
pela primeira vez, deixa bem
claro aonde deve conduzir a
sua afanosa busca de uma ter-
cèira posição: 

"O 
que po-

demos esperar é o apareci-
mento de um novo socialismo
que combine mais harmo-
niosamente a racionalidade e
as técnicas da civilização
ocidental com aquela arte
natural de viver que foi mais
preservada por outras cul-
turas"

é ler o l-Ching ou fazer um
pouco de meditação trànscen-
dal e ver se as teorias do
professor não se confirmam.

Lúcia Teixeira Lemme.
é graduada em História

pela Universidade
de Brasília.

A BAHIA ENTRE
O ROMANCE,

A MEMÓRIA E O
GUIA TURÍSTICO

RAIMUNDA QUE FOI
Uma Estória da Bahia,

por Alexandre Robatto.
Livraria José Olympio Editora,

.1976, Rio. 148pp. CrS 35,00

ANNELISE CABRAL

A Bahia, cam sua rica
tradição popular, mais uma
vez serve de espaço ficcional
para um escritor da terra.
Alexandre Robatto, professor
universitário,, cirurgião-
dentista e pioneiro do cinema
de arte na Bahia, não mede.
esforços na busca da cor local,
grande aspiração estética do
romance de costumes. Sem
dúvida alguma, o texto é farto
de informações sobre a região.
Cada trajeto feito por um per-
sonagem é tão minuciosamen-
te descrito que o leitor poderia
usá-lo como guia turístico. Um
guia bem completo, pois além
de inúmeras indicações
geográficas o Autor introduz
dados históricos (tais como a
explicação do feriado do 2 de
julho) e econômicos sobre e
Recôncavo.

Raimunda foi a personagem
mais destacada de inicio, Ber-
nardino poderia ter sido, mas
doutor Carlito é quem acaba
sendo. Ela, donzela, prosti-
tuta, vítima, atraiçoando um
amor para 

"subir na vida." O
segundo, homossexual dis-

posto a "regenerar-se" para
gozar dos favores da morena
sensual e de olhos verdes. O
terceiro, o poder econômico
dispondo dos habitantes da
pequena cidade, mas assim
descrito no romance: "O velho
era realmente de um- grande
prestígio econômico e social.
Conquistará isso residindo na
.terra com sua mulher, sofren-
do nas enchentes com a
população, amparando as ins-
tituições e protegendo a re-
ligião". Esse triângulo
amoroso desfila suas vicis-
situdes em meio à menção de
quitutes baianos, quase sem-
pre provocadores de graves-
distúrbios gastríntestinais ("en-
terro do vigário de Cacha-
Prego, que morreu estupo-
rado, depois de comer uma
moqueca de siri mole").

Descendendo de avós ítalo-
brasileiros," o Autor, através
dos personagens Gianni e
Peppino (este, o grande amor
da heroína), historia com
desenvoltura a chegada de

imigrantes italianos à Bahia. A
própria Raimunda fala um
pouco do idioma estrangeiro e
talvez esteja aí o dado mais ex-
cêntrico na exploração do rico
veio literário que é o folclore
baiano. Dendê, mulata, sexo,
traição e violência são os in-
gredientes desta história. De
novo apenas o queijo par-
mesão regiamente distribuído
pelas páginas do livro. E a cul-
tura negra? A resposta surge
através.da ótica branca do
narrador, que já no prefácio
falava do' "flagrante ana-
cronismo que se observa nos
usos e costumes da gente des-
sa BAHIA com todas as suas
letras". O candomblé é um
programa de Bernardino na
impossibilidade de estar com
Raimunda, e Xangô, "orixá da
destruição", 

"poderoso e vin-
gativo como as pptestades
primitivas". Seu machado
duplo (oxê) não poderia mes-
mo ter um destino mais
glorioso do que acabar como
"peça macabra". Raimunda si
vero, non é bene trovato.

Indagamo-nos, porém, se
somada a familiaridade de
Robatto com o Recôncavo ao
seu amplo contato com as ar-
tes na terra do Senhor do
Bonfim, o memorialismo não
deixaria um saldo mais po-
sitivo do que sua incursão no
romance. O gênero sugerido
— que acaba de alcançar um
grande momento no Brasil
com' Pedro Nava — permitiria
ao Autor a transmissão direta
de sua experiência de vida. "E

o Bernardino? Na comple-
xidade do seu caráter, no
amontoado de suas crenças e
preconceitos, onde acharia
lugar- para a lembrança da ter-'nura?" 

Talvez, livre da es-
tereotipação a ele imposta por
esta ficção, encontrasse ter-

- nura e justiça junto a Xangô,
não mera "potestade primi-
tiva", mas um símbolo efetivo
da rica cultura negra presente
na Bahia.

Annelise Cabral
é jornalista
free-lancer.

No Aquém existem
rnistérios tão insondáveis

quanto no Além
CARLOS EDUARDO

NO\AES autor de
CANOTOO URBANO
URUBU

UM RETROSPECTO DE 1975

>2SAGORA(Zi EDIÇÃO

PAGINA 9



1.
HÉLIO TYS
ÁVIDA È ASSIM

-A Velha e as Meninas —

Hélio Tys reuniu neste livro
- contos que o colocam entre

os melhores ficcionistas
brasileiros.

CrS 30.00

Em todas as livrarias.
Lançamento da Pallas. (p

AEDITORA
V VOZES

NOVIDADES
DE

OUTUBRO

A VIDA AFETIVA DOS GRU-
POS
(Esboço de Uma teoria
da Relação Humana)
Max Pagés
Co-edicão: Vozes/EDUSP
492 p. CrS 80,00

MÃO-DE-OBRA NO BRASIL:
UM INVENTÁRIO CRÍTICO
Helena Lewin, Jaqueline Pitan-
guy,Carlos M. Romani
Co-edicão: Vozes/OIT/PUC
272 p. - CrS 90,00

CLASSIFICAÇÃO POPULAR
DA LITERATURA DE CORDEL
Liêdo Maranhão de Souza
Coleção «Cultura Popular» 1
108 p. - CrS 35,00

TENSÃO EMOCIONAL
(Stress Cardíaco)
Manoel Vieira Muniz
176 p. - CrS 50,00

EXERCÍCIOS PRÁTICOS
DE DINÂMICA DE GRUPO
E DE RELAÇÕES HUMANAS ¦
4o Volume
Silvino J. Fritzen
84 p. - CrS 20,00'

NATAL: A HUMANIDADE . |
E JOVIALIDADE DE NOSSO
DEUS
Leonardo Boff
64 p. - CrS 20,00

EDUCAÇÃO RELIGIOSA ES-
COLAR
Roteiros de Aulas do 1° Grau
(5a a 8a séries)
Co-edição-Vozes/Conselho
Intercohfessional para a Edu-
cação Religiosa)
344 p. - CrS 45,00 '

ESSES HOMENS OS CRIS-
TÃOS

.Vários Autores
268 p. - CrS 100,00

CRER POR IMPOSIÇÃO?'
PROBLEMÁTICA DA FE E
MAGISTÉRIO
Vários Autores
Revista Concilium n° 117
120 p. - CrS 25,00

CRISTOS DE CONTRABANDO
Pe. Hipólito Martinez
80 p. - CrS 18,00

A FÉ DA IGREJA
Volume I Tomo II
Michael Schmaus
156 p. - 50,00

Nas livrariaí ou nn Editora Vozes
— Rua Senador Dantas, 118-1
Rio, fone: 242-9571 - Petró-
polis, São Paulo. Brasília, Re-
pife, Porto Alegre, Belo Horizon-
te. Atendemos pelo Reembolso
Postal. (P

RECOMENDAÇÕES DO EDITOR—
FICÇÃO ~

ASSIM ESCREVEM OS GAÚCHOS e ASSIM ES-
CREVEM OS CATARINENSES. Editora Alfa-Õmega. Duas
antologias regionais de contos, nas quais se encontram
lado a lado autores conhecidos e desconhecidos, alguns
inteiramente inéditos.

AS RELAÇÕES NATURAIS E OUTROS TEXTOS, por
Qorpo Santo. Editora Movimento. Reedição das peças do
teatrólogo maldito, que em pieno século XIX foi precursor,
no Brasil, do chamado teatro do absurdo. Texto fixado por
Guilhermino César.

NÃO FICÇÃO

ÉRICO VERÍSSIMO: REALISMO E SOCIEDADE, por
Flávio Loureiro Chaves. Editora Globo. Análise abrangente
da obra do romancista gaúcho, na qual o Autor descobre
como "tema itinerante" a "crise da liberdade individual
neste nosso mundo devastado pela violência física e a
ideologia".

PARATY: RELIGIÃO E FOLCLORE, por Thereza
Regina de Camargo Maia. Editora Arte & Cultura. História
das irmandades da conhecida cidade do litoral fluminense
(na qual são preservados muitos elementos culturais da •

época colonial), suas festas religiosas e profanas.;
- FREUD PARA CRIANÇAS, poflouise Armstrong.

Vertente Editora. A psicanáiise ensinada com humor por
uma psicanalista e um conhecido desenhista de çartoons.
Bom também — e sobretudo — para adultos.

A recomendação do editor não significa necessariamente concordância com o
conteíido do livro nem sua classificação como excepcional: indica apenas que a
obra recèm-publicada reúne elementos capazes de interessar os leitores do gênero.

O QUE O MUNDO LÊ
Os mais importantes lançamentos editoriais da

semana efn Nova Iorque. Washington, Los
Angeles, Londres, Paris, Roma, Milão e Turim

9.95 dólares. A tese central do
Autor é a dç que o público
americano tornoú-se incapaz
de distinguir ficção de reali-
dade, devido à ação dos meios
de comunicação, o que toma
o país maduro para a mani-
pulação do povo por esses
veículos. '

THE PRACTICE OF PSY-
CHÓANALYTIC CRITICISM,
org. por Leonard Tenne-
nhouse. Ed. Wayne-^ State
University Press. 5.95 dólares.
Quatorze ensaios destacam a
variedade de pensamento na
crítica psicanalítica. Extraídos
das publicações especializadas
American Irinago e Criticism,
os ensaios examinam roman-
ces, poemas e peças de teatro
de uma série de Autores que
começa com Tomás Morus e
termina com Saul Bellow.

GRÃ-BRETANHA
THE LIFE OF NOEL CO-

WARD, por Cole Lesley. Ed.
Jonathan Cape. 7.50 libras.
Biografia de um dos maislad-
mirados" homens do mundo-
teatral inglês, dramaturgo,
autor de canções, ator è
produtor. Coward, que morreu
no ano passado, era bastante
modesto e o máximo que dizia
de si mesmo era que possuía
algum talento para divertir.

ESTADOS UNIDOS
THE ACTS OF KING AR-

THUR AND HIS NOBLES
KNIGHTS, por John Stein-
beck. Ed. Farrar Straus and
Giroux. 364 pp. 10 dólares.
Fracassada e caótica tentativa
do poeta da depressão
americana - e grande roman-
cista do realismo dos anos 50
— de transformar a conhecida
lenda medieval de Malqry em
obra-prima da literatura
moderna. O próprio Steinbeck
abandonou o trabalho três
anos antes de morrerem 1968.

;-4_l__! _____f_r~
j25Xjú^^^__3_______i

John Steinbeck

RAISE THE TITANIC!, por
Clive Cüssler. Ed. Viking. 314
pp. 8.95 dóíarés. Drama de
ação e espionagem em tom»
da recuperação do navio
naufragado. A ação se passa
em 1987 e contém uma boa
dose de ingredientes de suces-
so: urh devastador furacão,
uma rede de espionagem in-
ternacional, um duelo dos
EUA com a URSS, tesouros
atômicos escondidos na car-
caça que jaz no fundo do mar

. perto de Newfoundland.

A REVOLUTION 1S NOT A
DINNER PARTY: A FEAST
OF IMAGES OF THE MAOIST
TRANSFORMATION OF
CHINA, por Richard H. Sa-
lomon em colaboração com

Talbot W. Huey. Ed. An-
chor/Doubleday, 200 pp..9.95
dólares. Guia para melhor
compreensão do homem
chinês moderno. O Autor, es-
pecialista da Rand Corporation
e ex-funcionário do Conselho
de Segurança Nacional, des-
creve è analisa as formas pelas
quais Mao usou e rejeitou os
padrões de comportamento
tradicionais do pais para trans-
formá-lo no que é hoje.

THE TRAGICDECEPCION:
MARX VS ENGELS, por Nor-
mair Levine. Ed. ABC/Clio
Press. 5.45 dólares. Este es-
tudo psico-histórico revela ten-
soes entre Marx e Engels,
resultantes, segundo o Autor,
das distorções dó pensamento
do primeiro pelo segundo. Diz
Levine que a teoria de desen-
volvimento- social de Engels,
bem como a sua preocupação
com o progresso da produção,
e' da tecnologia", contrastava
cóm a ênfase què Mar-x dava à

\ satisfação do espírito humano
através de uma comunidade
mundial.

THE ECONOMISTS, por
Leonard Silk. Ed. Basic. 294
pp. 10.95 dólares. Perfis
analíticos e interpretativos de
cinco proeminentes econo-
mistas contemporâneos (Paul
Samuelson, Milton Friedman,
John Kenneth Gaíbraith, Was-
sily Leontief e Kenneth E.
Bouldihg), traçados por um
membro do Conselho Editorial
do The New York Times.

THE IDOLS OF SILENCE,
por Anthony Slide. Ed. Barnes
Press. 15 dólares. Através de
ensaios biográficos simples e
mais de 200 fotos o Autor
apresenta 12 astros do cinema
mudo de quem pouco se ouve
falar, como Elmer Clifton e
Prjscilla Bonner.

THE MANIPULATORS:
AMERICA IN THE MEDIA
AGE, por Robert Sobel. Ed.
Anchor Press/ Doubleday.

__bP^IIe__ __.
^______L 

^^r^V****" Qn MU
____________r \-J#*_________K*'___i! M\W _<<___r _______¦PI

_____ _H_Fr______i ___¦:-_.. ..\MM\ MM\
Noel Coward :

Montand e hoje afastada do
show business, conta sua
vida, como tantos outros. I^as
a diferença é que ela o fazcóm
inteligência e sensibilidade.

_______________S_k ____É_^_t;^^_______9____í

__F _«^ ^^

ta_J____-W *• '.<<___-___--_
SimoneSignoret.

CATALOGUE D*OBJETS
INTROUVABLES, por Carel-
man. Ed. Balland. 126 pp. 29
francos. Segundo volume de
uma coleção delirante e bem-
humorada. Objetos impôs-
síveis nascem da imaginação
do Autor para provocar a
imaginação dos leitores ha-
bituados às formas do coti-
diano.

DIX LEÇONS SUR LE
NAZISME, por Alfred Grosser.
Ed. 'Fayard. 252 pp. 35 fran-
cos. Nesta obra coletiva, or-
ganizada pelo eminente es-
pecialista alemão, vários his-
toriadòres analisam a evolução
da vida política do país entre o
putsh de Munique, em 1923, e
o fim da II Guerra Mundial.

LA CRISE DE L'ETAT, org.
por Nicos Poülantzas. Ed.
Presses Universitaires de Fran-
ce. 350 pp. 48 francos. Obra
coletiva, na qual se examinam.
algumas questões relacio-
nadas com as possibilidades
de transformação dos apa-
relhos do Estado, em caso de
vitória da esquerda nas
eleições legislativas francesas
de 1978. Reflexões em geral
inteligentes e não dogmáticas.

ITÁLIA

SLEEPING MURDER, por
Agatha Christie. Ed. Collin.
3.50 libras. Obra póstuma da
famosa Autora de romances
policiais. Miss Marple exercita
pela última vez os seus talen-
tos dedutivos.

EVEREST; THE HARD
WAY, por Chris Bonnington.
Ed. Hodder and Stoughton.
534'pp. 6.95 libras. Ilustrado.
Relato da escalada do pico
mais alto do mundo pelo lado
Sudoeste da montanha, con-
siderado o de mais difícil aces-
so. O Autor foi o chefe da ex-
pedição britânica que fez a as-
censão no ano passado.

STORM WARNING, por
Jack Higgins. Ed. Collins. 260
pp. 3.95 libras. Romance. Um
grupo de alemães, durante a II
Guerra Mundial, fura o blo-
queio britânico e consegue ir
do Brasil à Alemanha. Boa
leitura para os aficcionados de
histórias sobre o. mar e seus
perigos.

FRANCA

LA NOSTALGIE N'EST
PLUS CEQU'ELLEETAIT, por
Simone Signoret: Ed. Le
Seuil. 380 pp. 49 francos.
Memórias nas quais felizmén-
te nada há em comum com as
habituais recordações dos
atores cabotinos. Á grande
atriz,-companheira de Yves

ANNI CON MIO PADRE,
por Tatiaha Tolstoi. Ed. Gar-
zanti, Milão." 294 pp:. 4 800
liras. Memórias .da. filha; do
grande escritor russoV Uma
autêntica biografia dé Tolstoi
através do depoimento" de sua
filha.. •.¦';•

A grande novidade-nas
livrarias das grandes cidades
italianas são osçudioliyrqsde
Mondadori. São livros em
cassetes, romances, poesias,
textos de história e até rhes-
mo enciclopédicos, às vezes

¦ simplesmente lidos, às vezes
lidos com acompanhamento
de gravações da época de
què tratam.- Destinàm-se,
segundo q editor, a leitores
sem tempo para ler. Entre es-
ses aúdiolivros de Monda-
dori, o último e mais interes-
sante é La Storia deIJazz, de
Arrigo Polillo, em cinco cas-
setes, lidas pelo Autor em
colaboração com Laura
Bonaparte e direção de Gian-
franco de Bòsio. Inclui en-
trevistas, vozes-docúmentos
e muitos solos de-'famosos
jazzistas (seleção de. 200
gravações raras). Cada fita:
6/77/7liras.

IL PRIMO QUARTO DE
LUNA, por Giovanni Arpino.
Ed. Einaudi, Turim.. 96 pp. 2
mil liras. Décimo romance de
Arpino, hoje considerado o
mais importante escritor da
região do Piemonte. O. roman-
ce é, na verdade, a história
tragicômica dé um,jovem
chofer de táxi.
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Nietzsche recomendava ao
filósofo exilar-se nas alturas
extremas do espírito, onde
pensar é difícil e perigoso.
Quem penetrar na filosofia de
Jacques Derrida/ sem dúvida
um dos mais talentosos pen-
sadores da França na atua-
ídade, verá como ele seguiu à
risca o preceito do mestre,
mas deyç'preferir antes estar
acompanhado do que só. ' ¦'/

Preparado pelos alunos de
Pós-Gradua~ção em Letras da
PUC/Rio dé Janeiro,, com
supervisão de Silvianò .San-
tíago, o Glossário de Derrida é
um exceieriié guia de acesso à
obra rica e original que esse
Autor, éx-discípulo de Althus-
ser e Foucàult, vem produzin-
do em livros como A Escritura
e a Diferença, Gramatologia,
La Dissémination, além de en-
saios para revistas de vanguar-
da como Tel Quel e Critique.

Sem/ ficar na simples elu-
cidação de termos, o livro abre
uma rede de relações con-
ceituais na qual os verbetes
remetem uns aos outros, se-
suplementam, se esclarecem
reciprocamente e fazem eir-
cular, com a transparência
desejável, um sistema teórico
recheado de flutuações se-
manticas, de matáforas es-
quivas e de aforismos inten-
cionalmente obscuros.

Derrida pretende nada
menos do que ocupar o vazio
filosófico, criado pela irrupção
do Signo é da sua outra face, a
Estrutura, nas ciências, nu-
manas. Mas se o estruturalis-
mo não reduziu a Filosofia a
uma boca inútil, é na cidadela
ambígua do Signo que se deve
instalar a reflexão, para ali
apontar seu compromisso com
o que pretendia superar. Três
discursos arrasadores — Niet-

íjrMt UM GUIA PARA PENETRAR
NO MUNDO INTENCIONALMENTE

OBSCURO DE DERRIDA

5g
l',l,' 1,1
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GLOSSÁRIO DEDBfíRIDA,
por uma equipe de alunos de

Pós-Graduação em Letras da PUC/Rio;
supervisão de Silvianò Santiago.

Livraria Francisco Alves Editora, 1976, Rio
94 pp. CrS 38,00

zsche, Freud e Heidegger, es-
sas cassandras do Outro e da
ausência — são empenhados
por Derrida na desconstrução
da metafísica ocidental, que
sempre trabalhou com um
horizonte de presença, pre-
sença de um centro, de uma
identidade, como garantia do
sentido para as coisas, fosse
ele o Ser, Deus, o Homem ou
mesmo o Signo.

Trata-se então de descen-
trar ps preconceitos do
Ocidente ffonocentrismo,
logocèntrismo, . etnocentris-
mo) e estabelecer um pe,r>
samen*fo da: ausência," 

'da.
diferença, capaz de acolher
todos esses outros que: a
metafísica rebaixa e exclui do
seu discurso.. Ao Signo,
palavra falada, Derrida opõe o

JAIR FERREIRA DOS SANTOS

i seu suplemento, a Escritura; à
estrutura centrada,, o Jogo
sem fim; ao significado ex-
clusivo, a Polissemia do Traço..
E finalmente a Seminologiá
deve ceder lugar à Grama-
tologia (de gramma, escrita),
saber conjetural das condições
de possibilidade de todo sis-
tema significante.

Enfrentar desarmado uma.
artilharia retórica e conceituai
desse porte é no máximo um
ato de bravura intelectual, de
resultados no mínimo- duvi-
dosos. Descobre-se aqui o es-
paço de atuação do Glossário,
que desmonta peça por peçatextos dos mais herméticos,
sem perder a solidariedade do
todo. Cada palavra é malha
numa rede, unindo-sé a várias"
outras pelos nós. Com isso o

livro, ganha uma preciosa
autonomia e pode figurar
como introdução sintética ao
trabalho de Derrida.

O leitor pode abandonar
levianamente a ordem alfa-
bética dos verbetes. Todas as
entradas são válidas para uma
leitura ao que parece prevista
como jogo. Estratégico, a nos-
so ver, seria começar pelo ter-
mo Economia. Nele esta a es-
sência do projeto gramato-
lógico.

A noção assinala: "1 — o
gesto derridiano de conservar
no seu discurso os termos do
discurso que quer descons-
truir, efetuando isso por uma
generalização, um desloca-
mento de sentido; 2 — a
função polissêmica de todo

significante (o que. constitui
suá Yeserva semântica),
precisando por isso ser sus-
tentado'. . . num contexto in-
terpretativo.. ." (p. 27).

A partir daí podemos com-
preender o teor metafórico, as
torções de sentido, as aspas,
grifos, grafismos e anagramas
tão freqüentes no discurso, de
Derrida. È preciso deslocar e
até mesmo desfigurar o sig-
nificadoc das velhas palavras
para liberar, desrecalcar uma
pluralidade de significações
abolidas.

Os iniciados notarãolacunas
espetaculares no Glossário. 0
conceito de Força, tão impor-
tante em A Escritura e a Di-
ferença, foi excluído. Só há
vestígios da noção de Traço,
palavra de alta incidência na
terminologia do Autor. Tam-\
bém algumas genealogias
foram escamoteadas. Su-
plemento é tomado de em-
préstimo a Rousseau. Hierar-
quia provém de Nietzsche e
Espaçamento pertence a
Mallarmé. Exceder, seria
apenas beneficiar o leitor.

Não fosse a penúria dos
nossos "editores, o lançamento
merecia conter uma apresen-
tação mais ampla e detalhada
desse' filósofo refinadamente
obscuro. Ao contrário, ne-
nhuma palavra é dada sobre o
homem ou o intelectual.
Derrida, exceto talvez para os
grupos que o estudam, con-
tinua pairando inapreensível e
abstrato sobre nossas ca-
becas. E permanece um nome
enigmático no seu próprio
Glossário, que deveria, pre-
sume-se, decifrá-lo.

Jair Ferreira dos Santos
é graduado em Comunicação

pelaUFRJ.
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é parte da História de uii povo

Golda Me/r escreveu um
livro único, MINHA VIDA;

que ela mesma define:
"Nunca mantive diários,

nem jamais fui de
escrever cartas, e certamente

nunca esperei escrever a história
de minha vida^ Hoje; porém,

na esperança de que talvez>,
aqueles que lerem este

litro aprendam e
compreendam um pouco

mais a respeito de Israel,
sionismo e povo judeu,

falo de alguns dos
homens e mulheres que

::-:~;0a conheci, alguns dos
lugares que vi e,

sobretudo, alguns dos
incríveis acontecimentos

de que,participei\"

I -

Minha Mela
Gokla Melr .
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Reservados todos os direitos de
tradução para o Brasil', Blocb Editores

'•'¦¦' .-lança, agora, este ^sensacional livro.
¦Ahistória que você vai ler não é

<• . apenas uma parte da
História de um povo.

¦ É uitid, tióà-parte dessa história.t

Woch editores
A VENDA NAS LIVRARIAS:
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BASTIDORES DA TV
UM DESERTO DE INSENSIBILIDADE

Com a experiência de quem
trabalha dentro da maquinai
como engrenagem ativa, Èdná
Savaget tenta em Sijèncio no
Estúdio fazer um romance,
que seja ao mesmo tempo
novela e reportagem de de-
tiúncia. Escrito ha primeira
pessoa, mas com o nome da
Autora aparecendo vez por
outra na terceira, como se a
narradora fosse um arter ego,
o livro tem como tema central
a-frieza, o artificialismo e a
desumanidade das pessoas
que compõem o sistema da TV
no Brasil. Belo tema,' sem'
dúvida. Nada mais real na
televisão brasileira do que a
sua falta de sensibilidade, seu
deserto árido de emoções, sua
gélida ótica do mundo que nos
cerca.

Contudo, a tarefa a que se
propôs a Autora esteve longe
de ser cumprida. Primeiro por-
que, enquanto ficção, o livro
fica ao nível de um texto ir-
realizado sobre angústias exis- ,
tenciais, sem erguer-se acima
do que se vem produzindo de
rotineiro em nossa literatura.
Segundo, porque enquanto
jornalismo, não é uma boa
reportagem. Não é, pelo seu
excessivo passionalismo. Pelo
seu parcialismo.

Trabalhando numa emissora
em decadência (a Tupi)', vendo
subir aos topos do estrelato e
comandando as listagens de
audiência a emissora rival (a
Globo), a Autora deixou que a
sua história fosse marcada
com um travo amargo de res-

SILÊNCIO NO ESTÚDIO,
por Edna Savaget.

Editora Recofd, 1976, Rio.
174pp. CrS 38,00

PAULO MA/A

BOLGHEVIQUES
Adam B. Ulam

História política, jintelectual e biográfica
da Revolução Russa
e de seus líderes.

EDITORA NOVA FRONTEIRA
SEMPRE UM BEST-SELLER

. — -, __¦¦¦,¦ . , __=-=¦¦—• -- , __¦

sentimento. Isso ainda não é
tudo. Na tentativa de mostrar
a sua própria emissora como.
um ambiente humano, ao
contrário da rival em que im-
peram a frieza e a insensibi-
lidade, a Autora comete erros
dè enfoque histórico. A análise
que faz, pessoa por pessoa, de
seus colegas de emissora é, no
míninno, distorcida.

A TV Globo não é a única
responsável pela- frieza e pela
insensibilidade que assolam a
televisão brasileira. Na ver-
dade, o padrão Boni de
qualidade é um dado signi-
ficativo nessa história, mas
não o único. Há outros, tam--
bém significativos, a ser con-
siderados. A forma pela qual
alguns homens • de televisão
exploraram a emoção humana
(muitos continuam exploran-
do) no vídeo pode ser também
a responsável por essa
equação errada que diz: frieza
é igual a bom senso e é igual a

• bom gosto. Entre os muitos
que exploraram a emoção das
pessoas em benefício próprio,
prejudicando assim o progres-
so do veículo de comunicação
de massa, estão vários colegas
de Edna Savaget elogiados ao
longo de seu livro.

Flávio Cavalcanti, aquele
cidadão que tira e põe os
óculos e que combate a
música, caipira, não pode ser
alinhado como uma figura
benéfica para a televisão
brasileira, principalmente por-
que foi (felizmente anda afãs-
tado do.vídeo) um dos seus

maiores males. Êrlon Chaves
(que Deus o tenha em bom
lugar) nunca explicou direito
aquela história do músico
abandonado morto. E o livro
de Edna Savaget não contribui
para esclarecê-la.

As intenções de Edna foram
boas, mas não se pode dizer o
mesmo do resultado final de
sua reportagem. Não é bom
jornalismo aquele que enaltece
os companheiros e deixa de
lado a verdade indesmentível
dos fatos. Deixar-se conduzir
pelas próprias afinidades e
frustrações não é, certamente,
o caminho para alcançar a im-
parcialidade e. a visão crítica
necessárias em um depoimen-
to do gênero tentado em
Silêncio no Estúdio.

É uma pena que, sobre-
carregando o livro com as suas
próprias emoções, a Autora
tenha deixado de dar uma
contribuição importante à
crítica da insensibilidade
humana que domina a tele-
visão no Brasil. Essa crítica é
necessária. E partindo do
depoimento de uma profis-
sional que se dedica ao veí-
culo, passaria a integrar a
bibliografia indispensável
sobre a-- história da nossa
comunicação de massa. In-
felizmente, essa por enquanto
paupérrima bibliografia não sai
enriquecida com o livro de Ed-
na Savaget, apesar dos bons
propósitos que o movem.

Paulo Maia
é critico de televisão

do JORNAL DO BRASIL

Teses Brasileiras
TERRA SEM MÚSICA-

COSTURA E SOBREVIVÊN-
CIA" DA NARRATIVA, por
Paulo Pedro Pinheiro. Rio.
1976, PUC, 65 pp (Mestrado-
em Literatura Portuguesa).
Terra sem Música, uma dupla
narrativa: o narrador como
elemento de costuraentre as
duas narrativas. Presença e
natureza dos dois narradores:
o narrador-narrador e o na-
rrador-personagem.

¦ A MUDANÇA DA PER-
CEPCÂO DE SI MESMO EM
GRUPOS. DE TRABALHO
BÁSICO EXTENSIVO, por
Jorg Dieter Hutter. Rio, 1976,
PUC, 148 pp. (Mestrado em
Psicologia). Pesquisa expe-
rimental, de caráter expio-
ratório, apoiada numa abor-
dagem teórica rogeriana. A
finalidade, foi mostrar que,
facilitando o processo de eres-
cimento pessoal e o desenvol-
vimento interpessoal através
de um grupo básico extensivo,
conseguem-se resultados
aproximados àqueles pre-
conizados pela terapia ro-
geriana.

CARACTERIZAÇÃO DAS
EMISSORAS DE RÁDIO
EDUCATIVO BRASILEIRAS
NAS ENTIDADES NÃO
UNIVERSITÁRIAS, por
Roosevelt Pinto Sampaio. Rio,
1975, UFF, Í80 pp. (Mestrado

em Educação). A pesquisa
tem por objetivo definir a
natureza específica das em.is-.
soras educativas pertencentes
a entidades não universitárias
que estão em funcionamento
no Brasil. Descreve-se a sua
atuação nas diversas regiões
do país, formulando-se suges-
toes para o seu melhor
aproveitamento pom relação
às diferentes funções a cum-
prir.

UM ESTUDO SOBRE OR-
DENACÃO EM ARQUIVOS
PARCIALMENTE ORDE-
NADOS, por João Carlos de
Assis Ribeiro..Rio, 1975,73 pp.

.(Mestra.. „ em Ciências e In-
formática). Apresentação dos
principais algoritmos de or-
denação, salientando-se para
cada um a maneira pela qual a
brdem prévia do arquivo de
entrada influencia o seu de-,
sempenho. 0 objetivo e en-|
contrar os métodos mais
eficientes de ordenação para
arquivos parcialmente or-
denados.

UMA CONTRIBUIÇÃO AO
MÉTODO DO SERVIÇO
SOCIAL, por Franci Gomes
Cardoso. Rio, Puc, 1976,113
pp. (Mestrado em Serviço
Social). O objetivo principal do
trabalho é contribuir com in-
dicações metodológicas
genéricas para o diagnóstico
social.

As teses e dissertações acima relacionadas podem ser consultadas
e/ou copiadas na Biblioteca do Instituto Brasileiro de Informações em

Ciência e Tecnologia: Av.Genera! Justo, 171. Rio. Tel.: 242-1467.
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Cientistas sociais analisam

as perspectivas, promessas

e ameaças das eleições

municipais. As tendências

do eleitorado no Rio de

Janeiro foram pesadas pelo

professor Olavo Brasil, que

prepara um trabalho de

campo sobre o assunto. O

sociólogo Sérgio Abranches

verifica os efeitos da Lei

Falcão sobre a campanha e

sobre o sentido dos votos

que amanhã serão

depositados nas urnas da

Justiça Eleitoral. Hélgio

Tiindade, da PUC do Rio

Grande do Sul, e Fábio

Wanderley Reis, da

Universidade Federal de

Minas Gerais, examinam a

evolução dos Partidos junto

ao eleitorado de seus

Estados. Seus ensaios e

pesquisas já ajudaram a

compor o melhor estudo

publicado no país sobre o

desastre eleitoral da Arena

em 1974* O» Partido* • ai

Eleições ne Brasil. Eles estão

erri campe, novamente, para

mais um trabalho conjunto,"

agora sobre as eleições

municipais deste ano.

Começaram a prepará-lo
ainda du;anté a campanha,

em quede resto os dois

Partidos usaram uma

estratégia improvisada,

pou.o articulada e, em •

certos Estados, caótica, para
a conquista do eleitor. Nela,

dificilmente os programas

partidários foram levados

ao eleitor. O chefe da

Sucursal do JORNAL DO

BRASIL em Brasília, Walder

de Góes, conta como o

Governo acompanhou a

campanha e o que espera

de seus resultados.

***

O DILEMA GAÚCHO
Helgio Trindade

A 

questão crucial que se colQca
ãs vésperas das eleições mu-
nícipais no Rio Grande do
Sul parece ser a seguinte:"foram 

conjunturais ou estruturais os* 
fatores que desencadearam a explosão"emedébista em 1974, provocando um
crescimento generalizado do Partido
da Oposição na maioria das cidades
gaúchas? , Esta questão apresenta-se
como fundamental no caso do Rio
Grande, embora possa ser também
importante em outros Estados brasi-
leiros, se examinarmos' os resultados
das eleições legislativas de 74 em co-
nexão com os padrões e tendências
eleitorais observadas nos municípios*
sulistas nos últimos 25 anos.

As principais linhas de evolução
do comportamento do eleitorado gm-
cho manifestam-se por uma tendência
consistente, no período mültipartidá-
rio, de crescimento dos Partidos de
apelo populista e de recuo eleitoral dos
Partidos conservadores-liberais.

Em face da hegemonia da Arena
na maioria dos municípios gaúchos no
pós-64, a vitória do MDB nas últimas
eleições legislativas e senatoriais po-
derfa ser interpretada como tendo um
caráter estrutural, na medida em que
restabeleceu as tendências ascencio-
nais da tradição trabalhista do perio-
do multipartidário; ao contrário po-
der-se-ia considerar como .meramente
conjuntural a vitória do MDB.erh 197Í,
caso a Arena consiga restaurar suas
bases eleitorais tradicionais.

O fato da eleição municipal ser
eminentemente local tenderia a rela-
tivizar o impacto do confronto, já que
numa eleição deste tipo os fatores
paroquiais poderiam induzir o eleitor
a comportar-se diferentemente do que
numa eleição regional ou nacional.
Entretanto, o contexto da atual elei-
ção municipal, apesar de manter sua
natureza formalmente local, plebisci-
tou-se com o apelo presidencial no
processo eleitoral, transformando-se,
de fato, numa revanche' da Arena com
relação ao crescimento do MDB em
1974 e, ao mesmo tempo, uma ocasião
de aferição global de forças eleitorais

com vistas às eleições legislativas de
1978.

As análises desenvolvidas ante-
riormeníe sobre o período multiparti-
dário (1945/65) revelam com toda
clareza que a luta eleitoral no Rio
Grande do Sul, tanto a nível local
quanto no âmbito estadual, reduzia-se
a uma disputa polarizada por duas
grandes coligações: o PTB (coligado
com pequenos Partidos populistas) e
o Anti-PTB .(reunindo, geralmente, o-
PSD, o PL e a UDN). Os Partidos que
teriam condições de desempenhar um
papel de alternativa aos dois blocos (o
PRP e, mais tarde, o PDC) termina-
ram por aderir pendularmente a um
dos pólos político-eleitorais. (1)

Esta polarização PTB/Anti-PTB
foi ampliando suas bases políticas na
medida em que o PTB crescia, tornan-
do-se ò mais forte Partido do Estado
e, os Partidos Conservadores Liberais
consolidavam sua aliança, na maioria
dos casos reforçando o eleitorado do
segundo Partido, o PSD, ou este vinha
eim socorro do PL na zona da pecua-
ria, onde os Libertadores possuíam
seus bastiões eleitorais. Neste período
multipartidário, pois, a dinâmica elei-
toral associada à mutação socioeco-
nômica, especialmente na metade
Norte do Estado, apontava na direção
de um crescimento secular das forças
populistas.

Se as regras do sistema partidário
não tivessem sido alteradas em 1965,
provavelmente a hegemonia dos tra-
balhismo no Rio Grande do Sul, re-
presentada pela dominação partidária
do PTB em 54,1% dos municípios,
teria aumentado significativamente.
Além de dominante na maioria abso-
luta dos municípios, o PTB crescia
em 55,9% dos municípios, enquanto
o PSD, seu principal adversário, decli-
nava em 85,5% dos casos.

Dominação partidária
Com a implantação do sistema bi-

partidário, interrompe-se a evolução
do sistema pluripartidário e observa-
se uma .redefinição radical na hierar-
quia eleitoral do Estado. A abolição do
multipartidarismo associada a todas
as medidas políticas geradas pelo no-
vo sistema político provocaram uma

reversão total nas tendências ante-
riores. Embora os novos partidos poli-
ticos tenham se enquadrado básica-
mente na clivagem anterior (PTB/
MDB versus anti-PTB/Arena), a força
do PTB que era dominante, até 1962,
em 54,1% dos municípios, não se
transmitiu ao MDB que passa a domi-
nar em apenas 5,7% dos casos; de ou-
tro lado, os partidos coligados no an-
ti-PTB, que controlavam eleitoralmen-
te somente 17,1% dos municípios, com
o advento da Arena tornam-se domi-
nantes em 40,8% dos municípios do
Estado. Deve-se salientar também que

o número de municípios sem domi-
nação partidária aumentou sigmfi-
cantemente, passando de 28,3% a
53,5%, o que vem confirmar a nova si-
tuação, segundo a qual, quando a Are-
na não domina, neutraliza amplamen-
te a força do MDB.

Comparando-se, portanto, a domi-
nação partidária no Rio Grande do
Sul entre 1950/62 e 1966/74 nos 157
municípios existentes até 62, o que
ressalta é o processo de translerencia
maciça de votos em direção contraria
ao observado no período multipartida-
rio.

Tabela 1
Perfil Evolutivo da Dominação Partidária no RS

(1950/62 - 1966/74)

S/D

PTB
Anti-PTB
S/D
Total

MDB
9 .
0
0
9(5,7)

Arena
26
15
23
64 (40,8)

50
12
22
84 (53,5)

Total
85(54,1)
27(17,1)
45 (28,7)

157

Seria interessante acrescentar
que, além do tamanho do eleitorado,
a hegemonia da Arena ocorre, majori-
tariamente, nos municípios com me-
nos de 25% de população urbana, en-
quanto que o MDB domina, na maio-
ria dios casos, nos municípios com po-
pulação urbana superior a 50% (dois1.

Analisando-se, porém, com mais' 
detalhe a relação fentre o voto An-
ti-PTB/Arena e PTB/MDB e a pro-
porção de população urbana nos mu-
nicipios gaúchos, observa-se, conforme
estudo ainda inédito de Judson de
Cew, que, através do período de 1950-
1974, há uma relação sistemática én-
tre ò crescimento dos Partidos de tra-
dição trabalhista e o nível de urbani-
zacão dos municípios (salvo em 1970,
quando o MDB estava em refluxo e a
Arena em expansão) que. se traduz
por um coeficiente de correlação "sig-
niíicativo nunca inferior a 72 (três).

Perspectiva

A mesma situação persiste quan-
do se considera o conjunto atual dos
232 municípios, onde a Arena domina
em 43,0% dos oasos (100 municípios) .
e o MDB em apenas 8,6% (20 municí-
pies), restando 48,4% dos municípios
(112 municípios) sem'dominação par-
tidária. .

Para qualificar melhor os tipos de
municípios dominados pelo PTB/MDB
e Anti-PTB/Arena, seria útil classifi-
car os mesmos conforme o tamanho
do eleitorado. Estabelecendo-se uma
divisão em 4 grupos (1 — municípios
com mais de 30 mil eleitores; 2 — com
10 a 30 mil eleitores; 3 — com 5 a 10
mil eleitores; e, finalmente, 4 — com

menos de 5 mil eleitores), a distai-
buição da dominação mostra que os
municípios dominados pelo PTB eram,
em sua maioria, municípios com mais
de 10 mil eleitores e que esta tendên-
cia permanece atualmente, embora o
MDB seja hegemônico também num
certo número de municípios cem pe-
queno eleitorado. Por sua vez, o PSD
dominava, preponderantemente, nos
municípios com pequeno eleitorado (5
a 10 mil eleitores) e a Arena, após
1965, concentrara sua dominação, pro-
gressivamente, na medida em que de-
crescia o número de eleitores munici-
pais (vide tabela 2).

—T  
Dominação Partidária no Rio Grande do Sul 1945/75

(N.°s Absolutos)

No Partido Dominante (45/65) Partido Domin. (65/75)
: "' 

MN' pTB psD Outros S/Domin.(*> MDB Arena S/Oom...
Habitantes Munic. ¦>.-."" 

Q ^ 10
Mais 30 mil 19 18 

5 21 '4 22 39
10-30 mil 33 6 

29 . 35 30
10-5 mil 66 2 1 

_ 32

Menos 5 mil 81 u

se enquadrar no conceito de Dominação Partidária.

A indagação inicial torna-se mais
eloqüente, porém, se observarmos o
movimento contraditório na evolução
dias forças eleitorais no Rio Grande do
Sul, iniciada com a mudança do siste-
ma partidário.

yualquer tentativa de previsão
dos resultados das próximas eleições
é t.merária, se fundamentarmos a
análise exclusivamente nas estatisti-
cas eleitorais. As tendências observa-
das no desempenho da Arena e do
MDB são paradoxas quando se com-
param os perfis evolutivos das
eleições legislativas (1966,1970 e 1974*
com os das eleições municipais (1968
e 1972). Enquanto o MDB cresce em
3/4 dos municípios (75,9%) na série
de eleições legislativas, á Arena de-
cresce em 2/3 dos mesmos (66,4%).
Esta tendência crescente do Partido
da Oposição, tributária do sucesso elei-
toral do MDB em 1974, é opostaà ten-
ciência a nivel das eleições municipais,
onde a Arena cresce em 45,8% dos
municípios, decrescendo em apenas
14,1% e o MDB recua em 39,8%, mas
expande-se *m somente 20,4% dos ca-
ses. Nesta perspectiva, a única respos-
ta-tentativa que se poderia arriscar,
a partir de inferêndas legitimadas pe-
los .dados eleitorais conhecidos, é que,

se as eleições de amanhã conseguirem
resguardar perante o eleitorado seu
caráter eminentemente local, as possi-
blltdades de recuperação eleitoral do
Partido governamental tendem a au-
mentar. Caso verifique-se a hipótese
mais provável de que as eleições locais
transformaiam-se, na percepção dos
eleitores, numa eleição de natureza
plebiscitaria e as tendências estrutu-
rais anteriores ao sistema bipartidário
persistirem deve ganhar o MDB no
Rio Grande do Sul, embora provável-
mente com menor margem do que em ,
1974. Qualquer outro prognóstico fora
deste quadro tende a ser temerário e
com grande risco dé erro.

Na realidade os resultados eleito-
rais de 1974, no Rio Grande do Sul, to-
traduziram uma 'dimensão enigmâti-
ca, dificultando ao analista urna pre-
visão razoável dos resultados das pró-
ximas eleições. Ou o crescimento do
MDB íoi apenas conjuntural, provoca-
do por fatores de curto prazo que in-
fluíram no processo de decisão eleito-
ral ou a manifestação das urnas naa
últimas eleições, por seu caráter com-
petitivo, permitiu a reprodução da at-
mosfera de polaridade política anterior
a 64, transformando-se no elo de liga-
ção com as tendências estruturais de
crescimento do PTB/MDB observada
no período multipartidário. Nestes ter-
mos, portanto, è que se coloca o dile-
ma gaúcho e que deverá ser decifrado
após o pleito de amanhã.

Helgio Trindade • professor de Ciência Política

na UFRGS e PUCRS.

1) Maiores detalhe» sobre o tema vide Trindade

(Heigio) - Padrões e Tendências de Coinportamcn-

to Eleitoral no Rio Grande do Sul, in Lamounier

(B) e Cardoso (FM) - O» Partidos • «s Eleições

no Brasil, Rio Paz e Terra, 1975.

2) Incorporando à análise eleitoral a variável

urbanização vide recente artigo- de Ferraz (Francis-

co) As Eleições de 1974 e o Futuro do Bipartida-

rismo no Rio Grande do Sul, R.B.E.P., Junho 76.

3) De Cew (Jüáson) - Politieal Experienc» and

Eleotoral tjíhavlòr in Brazil (tese de doutoramento

em preparação).

TR./VDICIONAUSMO E MUDANÇA EM MINAS
Fábio Wanderley Reis

^-^m EGUNDO os dados do TRE,
(^^J o eleitorado mineiro em 1976
¦^•a» inclui 5 milhões 228 mil 895
h*-W eleitores, tendo apresentado

um crescimento de 17% com relação a
1974. Esses eleitores se distribuem en-
bre 722 municípios, em 14 dos quais
(Belo Horizonte e 13 estâncias hidro-
minerais) não estará, havendo eleição

Tpârq prefeito no pleito que agora se
"realiza.

O Estado tem sido comumente'considerado uma fortaleza de tradi-"cionalismo 
político. Ainda em 1963, em'¦'estudo 

sobre as eleições do ano ante-"rior, 
Júlio Barbosa podia sintetizar

Itsúàs observações em termos da "pre-
"l.ponderancia 

absoluta, dos partícula-
_ rismos regionais e locais, de fundo
..tradicionalista"', encontrando as ra-
:.zões disso no fato de a estrutura so-
-ciai mineira ser "uma formação com-'.pacta 

e sem jraturas graves, incompa-
ativei por isso mesmo, com a polêmica
-ideológica explicita'-. (D- Tendo ex-

• perimentado longa hegemonia do PSD
no período que vai de 1945 a 1964, os
membros mineiros desse Partido vie-

1 ram a se tornar uma espécie de sim-
¦bolo nacional do político pessedista,
I uisío geralmente como hábil, pragmá-
'tico e pouco escrupuloso. Além de ha-
'¦ver 

perdido o Governo do Estado so-'..mente 
em ocasiões em que as circuns-

l.tancias levaram ao fracionamento do
; Partido (como ocorreu com a eleição
: de Milton Campos em 1946, através dos

votos'do "PSD dissidente" e com a de
-Magalhães Pinto em 1960, pela dissi-

déncia formada em tomo da candi-
datura Tancredo Neves), o PSD foi, de

¦ 45 a 64, o Partido mineiro majoritário
i *anto na Câmara federal quanto na
¦Assembléia Legislativa, tendo ainda
t controlado o maior número de prefei-

turas municipais, com ampla vanta-
gem sobre os demais Partidos. A par-

: tir da vitória de Magalhães Pinto em
¦1960 porém, a UDN. que ja ocupava
¦ anteriormente o segundo lugar nas
: preferências populares, realizou im-
* poríantes avanços, aproximadamente
l duplicando, em 1962, tanto sua repre-
! sentarão na Câmara federal e nas As-
i sembléia Legislativa quanto o numero'de 

prefeituras sob seu controle, sem
isoladamente ou em coligação. (2).

De maneira congruente com tais
tradições, o quadro atual revela o am-
pio predomínio da Arena no Estado.
Assim, de 708 prefeitos eleitos em
1972, nada menos de 638 pertencem à
Arena, contra apenas 70 do MDB.
Além disso, mesmo com o grande crês-
cimento do MDB nas eleições legislatl-
vas de 1974, a exemplo do que ocorreu
em outros Estados, a Arena mineira
elegeu ainda 23 deputados federais. e
37 deputados estauais, contra respec-
tivamente 14 e 24 do Partido oposicio-
nista. Por outro lado, concorreram de-
cisivamente para os resultados posih-
vos obtidos pelo MDB em 1974 os vo-
tos obtidos nos grandes centros urba-
nos e sobretudo em Belo Horizonte,
pois mesmo o candidato oposicionista
vitorioso para o Senado perdeu as
eleições no interior do Estado.

A indagação interessante que o
caso mineiro coloca, porem, pane da
verificação de que, seja como for, o
MDB realizou progressos importantes
em 1974: além de eleger Itamar Fran-
co para o Senado, viu duplicar sua re-
presentação parlamentar relativa-
mente a 1970, quando elegera apenas
7 deputados federais e 12 deputados
estaduais. Qual a significação a ser
atribuída a essa expansão, especial-
mente diante do que ela tem de apa-
rentemente surpreendente frente aos
resultados dos pleitos anteriores? Tra-
ia-se de algo de certa maneira fortui-
to, que devesse ser etribuido, como
pretendido por certas interpretações
dos resultados gerais daquelas
eleições, a uma conjugação especial de
circunstancias operando em escala
nacional? Ou corresponderia ela antes
à manifestação de tendências dura-

douras devidas à atuação de fatores
estáveis?

Nessa perspectiva, ocorre lembrar
que 1974 não foi O primeira vez, após
os eventos áe 1964, em que Minas vo-
tou de maneira rebelde: tivemos ante-
riormente, em 1965, a eleição de Israel
Pinheiro para o Governo do Estado,
a qual, combinando-se com a eleição
de Negrão de Lima na Guanabara, de-
saguou no AI-2 e na implantação do
bipartidarismo atualmente em vigor.
Os resultados das duas eleições terão
algo em comum?

A primeira vista, a aproximação
entre os dois eventos pareceria ariifi-
ciai. Afinal, a expansão emedébista
em 1974, em Minas como no resto do
país, se mostra claramente intèrpre-
tável como a conseqüência de uma in-
clinação oposicionista e de protesto
contra um estado de coisas çue conta
com o apoio da agremiaç ¦> partida-
ria, a Arena, que atualmente congre-
ga, ainda que precariamente, as duas
jorcas anteriormente majoritárias em
Minas, o PSD e a UDN. Tal inclinação,
por outro lado (como é bastante claro
pelos próprios resultados eleitorais e
conto diversas pesquisas realizadas
por ocasião do último pleito mostra-
ram em minúcias, inclusive para o
caso de Minas Gerais, tem seu reduto
mais forte na área moderna do pais
e sobretudo nos setores populares ur-
banos e na população jovem dos gran-
des centros. (3) Já a eleição de Israel
Pinheiro surgiria antes como simples
reiteração do pessedismo mineiro
(afinal, os antigos Partidos ainda

¦ existiam), mesmo que se possa pre-
tender que um certo udenismn que
inicialmente impregnou a imagem da
Revolução de 1964 teria dado a essa

Médias das porcentagens de votos de Israel Pinheiro (1965) • Itamar Franco (1974) em três

municípios selecionados ao acaso de cada uma de 10 categorias sócio-econômicas de municípios

mineiros.

Tipo de Município (*)

i.
2.
3.
4.
5.
6.
V.
8.
9.

10.

Araponga, Águas Vermelhas, Água Boa ...

Açucena, Acaiaca, Salinas 
Manteria, Inhapim, Consc"ieiro Pena 
Raul Soares, Januária, Aimorés 
Manhuaçu, Teófilo Oloni, Caralinga 

Muriaé, Leopoldina, Curvelo 
Cataguases, Barbacena, Araguari 

'.

Itabirito, Conselheiro lafaiete, Divinópolis .
Poços de Caldas, Uberlândia, Juiz de Fora
Belo Horizonte (**) 

Israel Pinheiro
1965
16
19
27
21
28
40
40
43
42
52

Itamar Franco
1974

10
19
19
17
34
38
42
50
38
65

( »j Menor a maior desenvolvimento sócio-econômico do tipo 1 10 tipo 10

{**) Categoria especial.

reiteração pessedista uma coloração
de tonalidade peculiar.

Contudo, como já se indicou em
análise recente (4) a comparação da
Dotação d- Israel Pinheiro em 196b
com a de Itamar Franco em 1974 re-
vela não somente a ocorrência dos
mesmos padrões, mas também que
tais padrões se tomam bem mais niü-
aos na. última eleição, sugerindo que
os fatores a ele subjacentes intensifi-
caram sua atuação, no correr do pe-
nodo e que 1974 representa fase ?»ffl's
avançada ãe um processo em curso.
Uma primeira ilustração que se pode-
na dar, se tomarmos a Capital do Es-
tado, se refere à perfeita correspon-
dência dos padrões de freqüência dos
votos dados aos dois candidatos nas
diversas zonas eleitorais de Belo Hori-
zonte: apesar de que a vitória de
Itamar Franco é sempre de maiores
proporções do que a de Israel Pinhei-
ro, seus votos, da. mesma forma que
os ãe Israel, aumentam nas zonas
eleitorais de bairros periféricos e
populares, reduzindo-se à medida que
nos deslocamos para as zonas eleito-
rais que reúnem bairros de classe
média e alta. Mas a mesma corres-
pondência se verifica no plano do Es-
tado como um iodo se tomarmos os
municípios como unidade de obser-
vagão. Para permitir alguma visuali-
zação áo padrão que se revela, apre-
sentamos apenas, na tabela anexa, as
variações das médias das porcen-
tagens de votos obtidos pelos dois
candidatos em três municípios selecio-
nados ao acaso em cada uma de dez
categorias de uma tipologia sócio-
econômica dos municípios mineiros.

(5) Apesar de que a seleção casual
de apenas três municípios não neutra-
lize inteiramente as peculiaridades de
qualquer natureza que podem afetar
o padrão observado, acarretando que
as variações nas porcentagens não
ocorram linearmente, pode-se ver com
bastante clareza a tendência geral ao
aumento das porcentagens de votos
dados tanto a Israel Pinheiro quanto
a Itamar Franco à medida que passa-
mos dos municípios mais atrasados pa-
ra os centros urbanos mais desenvol-
vidos. Isso se dá de maneira particu-
larmente intensa no caso de Itamar
Franco, onde a diferença entre as ca-
tegorias extremas da tipologia è áe 55
pontos percentuais, em contraste com
apenas 36 pontos no caso de Israel Pi-
nheiro. (6).

Especialmente tendo em conta
certas regularidades do comportamen

to eleitoral brasileiro anteriormente
a 1964 e o que revelam as análises
dos resultados de 1974. para outros
Estados, (7) a inferència que pare-
ce razoável depreender de observações
como essas e que 1974 representou,
em Minas conip em outras regiões, a
retomada de certas tendências de evo-
lucão a longo prazo que permitem
prever, no que se refere especifica-
mente àquele Estado, a progressiva
superação dos condicionantes que lhe
tem dado ao processo eleitoral a
feição tradicionalista freqüentemente
ressaltada. Sejam quais forem as
razões que expliquem, no Brasil em
geral e em Minas em particular, o
hiato compreendido entre 1965 e as
últimas eleições razões entre as quais
se podem considerar o monolítismo
que caracterizou o regime vigente até
o início do Governo Geisel, como pos-
sivel sentimento de passividade e
inermidade que tende a acarretar,
bem como os êxitos econômicos e o fa-
tor de aquiescência que representam
por motivos tanto de ordem material
quanto simbólica, observações como as
aqui apresentadas parecem indicar
que os fatores básicos em operação no
processo econômico e social brasileiro
não são de molde a justificar a expec-
tativa de que, com o correr do tempo,
venham a ter solução natural os pro-
blemas de aceitação popular e respal-
do eleitoral com que presentemente
se vêem a braço a Arena e o Gover-
no.

Mas referimo-nos a tendências, e
não a características que marquem
com vigor e inequivocamente a atuah-
dade, particularmente a atualidade
mineira. Por ora, os fatores menciona-
dos se farão sentir sobretudo nas
eleições majoritárias que extravasem
o âmbito local, pelo peso que podem
ter nelas os setores populares e os jo-
vens dos grandes centros urbanos. "Es-

pecificamente com respeito às eleições
que agora se realizam, além do terre-
no favorável que representam por si
mesmas, enquanto eleições municí-
pais, a atuação dos mecanismos tradi-
cionais, outros fatores concorrem para
limitar os efeitos do inconformismo
de que poderia pretender aproveitar-
se o MDB: por um lado, a Lei Falcão,
com as conhecidas limitações que en-
volve ao debate amplo dos temas
quentes e com a municipalização aái-
cional que assim traz ao pleito, por
outro, em vários casos em que o MDB

logrou anteriormente o controle de
prefeituras, as agruras que representa
para o Partido de oposição ser Gover-
no local, sobretudo nas atuais circuns-
tancias, e assim somar às restrições
que enfrenta no plano nacional as
responsabilidades e dificuldades da
administração afetada.

Não obstante, as dificuldades re-
lacionadas com o último aspecto e de-
vidas a questões locais também se
aplicam, em parte, à Arena. Agregada
ainda que a limitada atuação dos fa-
tores básicos que aqui procuramos
destacar, os quais não podem serneu-
tralizados no interior por artifícios
leaais, talvez não sejam demasiada-
mente otimistas certas previsões que
antecipam a conquista pelo Partido de
oposição de entre 60 a 100 dos 604 mu-
nicipios mineiros atualmente em po-
der da Arena, registrando o primeiro
um crescimento talvez da ordem de
150%.

 certas regularidades do comportamen- ouiro, em vanv? .«.«/. ^ «». ~ ...-.

Fábio Wanderley tW« • prof«sor na Univei.i-

dado d» Mini» Oeraii.

II Cl Júlio Barbosa, Análise Sociológica des

pp S14-U.

2) Informações minuciosa» «br. • 
J»»*»

partidário mineiro no período d. 1945 a 1964 po-
SIS ,.r encontradas em Barbosa, op. et.

31 Vtlam-se, por exemplo, Fábio W. Reis,.As
aj viiam-i», r lamounier,

A) Cf. Bolívar lamounier • Fábio W. Reis,
1965- Quem ee lembra. Isto É, t (outubro d.

I976Í.

51 A tipologia, eleborada por leônldas P. la-
(.t. e Bin Io V. Schmidt. s» construiu com base
Sm 17 in-ici-ores, entre o, quais se incluem re-
S,,, despesa rnunlcipal, número d. estabeleci-

... !.__>triais e comam as, número de mídi.
5."7 d I. o .hospital.... por 11 millh.-H.nte-.
-.rcentagam d, pessoa. .If«beti..d.s. Informações
^ "3.J.I 

eediei ser encontradas em leonidas
VT.UI. I Benfôo V. Schmidt. Desenvolvimento e
ServiçosVúblicos em Minas Gerais (D.p.rt.mento
d. ciíiKi. Politic. da UFMG, mlm.ogr.fado).

41 Merece m.nçio a queda Anormal da média
t-~r.M_on-.nte . Itamar Franco na categoria 9, que
.riípHe. pe'o fato d. <1<" Uberlândia e a reg.eo
_. 

"Sim 
d. Rondon Pacheco, ent.o Oov«nador do

iludo? qu. multo • beneficiou, enquanto Poços d.
Caldas cidade b.ln.ária s. caract.r.i. por alta
M-centae-am de pessoas idosas e de altas rondas e
pVriln? pTopensis, como s. verificou na, p.squi-
.i ameriS-mente mencionada,, ao voto arenista.

7) Veiam-se, por exemplo, Hélgio Trindade,
fadrões e Ten.énciss do Comportamento Beitoral
n. Rio Grsnde do Sul, e Vilmar . Faria As Eleições
je 1974 no Estado de São Paulo: Uma Análise da;
Ve-iaçõ-s Inter-Regionsis, ambo, em Umouni.r e
Cardoso, Os Partidos e as Eleições no Brasil, op. dt.
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A NOVA
ESTRATÉGIA

ELEITORAL

Nada no comportamento que adotaram durante a campanha eleitoral
o indica, mas a Arena e o MDB têm seus programas
doutrinários. Há casos em que é recomendável escondê-los durante a
caça ao voto: o programa social da Oposição, por exemplo;
registra que o Partido lutará pela erradicação das favelas, esses
grandes e freqüentados celeiros de votos.
Alcançados pela Lei Falcão quando ainda preparavam
seus programas de campanha, os dois Partidos,
em todos os seus diretórios regionais, se adaptaram às novas regras
do jogo político: este ano, a mais importante arma
de aproximação com o eleitorado foi pedir votos de porta em porta.
Há Estados, como o Rio Grande do Sul, em que as táticas

.usadas pela Arena e pelo MDB foram estudadas em detalhes,
através de pesquisas. E lugares, como o Maranhão,
onde, à falha de um MDB. a Arena se dedicou a brigas internas.
De resto, por mais que se esforcem os presidentes nacionais dos Partidos,
a campanha eleitoral continua a ser, no país, um improviso
nem sempre brilhante, executado pelos próprios candidatos
e seus batalhões de cabos eleitorais.

Obediência f ranciscana

Os programas partidários
•ym^y EM a Arena, nem o
^^ MDB, nesta cam-

±m panha eleitoral que
passou, tiveram prioritária-
mente a preocupação^ de
destacar, nos comícios,
nas concentrações e nas
reuniões, suas linhas
jprogramátlcas. Para o
MDB, o tema principal foi
mais uma vez a redemocra-
.tização. A Arena julgou su-
íiclenite enaltecer as reall-
.zações do Governo.

. No programa da Arena,
aprovado em setembro de
1975, está dito que "é sob
Inspiração das diretrizes
programáticas que se faz a
atuação permanente dos
Partidos". E, no documento
do MDB, aprovado em abril
de 1972, afirma-se que o
programa tem força de lei
partidária e a ele devem oa
oposicionistas "escrupulosa
fidelidade e obediência."

Vale registrar, ern se tra-
tando de eleições munici-
pais, o que os dois progra-'
mas estabelecem quanto ao
desenvolvimento urbano.

Para 6 programa arenls-
ta, a Importância do desen-
volvimento urbano e a de-
cisão brasileira de conduzir
o desenvolvimento de modo
integrado e equilibrado de-
terminam a formulação de
uma política urbana que re-
ílita, especialmente, a es-
'tratégla global de cresci-
mento e transformação so-
ciai.

Nesse sentido, a política
nacional de desenvolvi-
mento urbano deverá orien-
tar-se por três pontos: a
melhor estruturação do sis-
tema urbano, o estabeleci-
mento de regiões metropoll-
tonas e o desenvolvimento
social urbano.

Na melhor estruturação
do sistema urbano, o objetl-
vo é o dê promover maior
eficácia das funções exerci-
das pelas cidades e de ele-
vação dos padrões de urba-
nização e qualidade de vida.

Pára isso, a Arena defen-
de as seguintes medidas:
• Definir, em sentido ge-
ral, a estrutura urbana que
se deseja alcançar, naclo-
nalmente, numa concepção
integrada - com programas

de desenvolvimento naclo-
nal e regionais;

Identificar as funções
que devem ser cumpridas
pelas metrópoles nacionais
e as que devem ser desem-
périhadas pelas Metrópoles
regionais, notadamente nas
áreas de maior concentração
populacional, e econômica;

Definir pólos secundar
rios imprescindíveis a uma
política de descentralização,
de âmbito nacional ou re-
glonal, com adequado apro-
veltamento das vantagens
de aglomeração existentes,
por motivo de ordem econô-
micã, social ou política;

Planejar as estruturas
administrativas e as confi-
gurações físico-urbanistlcas,
em consonância com à s

. funções políticas, econôml-
cas e sociais das cidades,
previamente estabelecidas;

Conferir atenção espe-
ciai, à solução dos proble-
mas urbanos, de saneamen-
to, habitação, transporte de
mássai segurança, lazer, etc.

No estabelecimento de re-
giões metropolitanas e dos
m e canismos institucionais
decorrentes, "de acordo
com a ideologia do federa-
lismo brasileiro", recomen-
da o programa ar enlata
uma orientação com intima
e integrada cooperação in-
tergovernamental, cabendo
aos Estados, sem prejuízo
da autonomia municipal, a
responsabilidade preponde-
rante na urbanização das
regiões metropolitanas.

Defende ainda o desen-
volvimento social urbano
voltado para o bem-estar e
a melhoria da qualidade de
vida nas cidades, valorlzan-
do a animação de comuni-
dades "e usando em seu fa-
vor a capacidade solidária
do povo brasileiro", através
de uma política de tmplan-
tação de unidades Integra-' 
das de prestação de serviços
sociais e dé promoção das
atividades comunitárias.

Para o MDB, no 'capítulo
da "política racional de ur-
banização", os pontos bási-
cos de seu progràriiã são:

Disciplina nos projetos
de urbanização;

Erradicação de favelas e
mocambos;

Defesa da natureza e

Flamarion Mossri
combate à poluição do
meio-ambiente;

Dispersão das áreas de
concentração populacional;

Estimulo à raclonali-
zação da construção civil
para ampliar as oportuni-
dades de casa própria;

Rigorosa fiscalização no
planejamento e -na exe-
.cução das obras públicas.

Entre os princípios fun-
damentais do programa do
MDB figura a importância
das comunidades de base.
Para o Partido oposicionis-
ta, "o homem real não é um
indivíduo isolado" e nor-
malmente só participa da
vida social através das co-
munidadea em que atua.

— Por isso, é necessário
que o Poder Público reco-
nheça os direitos e a impor-
tancia dessas comunidades
e lhes dê o necessário apoio
ao desempenho de suas ati-
vidádes — família, escola,
bairro, empresa, município,
igreja, sindicato, associação,
cooperativa.

Segundo o programa do
MDB, a essa visão orgânica,
pluralista è democrática da
vida nacional "cpõe-se o es-
tatlsmo centralizado e auto-
ritário, que concentra todos
os poderes nos órgãos supe-
riores do Estado e desço-
nhece, absorve ou despreza
a autonomia das comunida-
des menores, com graves
prejuízos para o bem-co-
riítíh".'— 

Dentro de um elevado
critério de interesse nacio-
nal, respeitar, apoiar e ou-
vir essas comunidades é de-
ver do Poder Público.

O programa do MDB de-
fende, também, a reestrutu-
ração do princípio federati-
vo para ampliar e fortale-
cer as autonomias dos Esta-
dos e municípios.

Por duas vezes, por sinal,
o MDB neste ano tentou,
sem êxito, restabelecer a
autonomia política das Ca-
pitais, dos municípios consi-
derados de interesse da Se-
gurança Nacional e estan-
cias h 1 d r o minerais. As
emendas constitucionais f o-

-ram rejeitadas pela Arena.

flamarion Mossri é repórter da su-
curial do JORNAL DO BRASIL em
Brasília.

Para o Deputado Fernan-
do Wilson Magalhães, presi-
dente do diretório regional
da Arena, no interior baia-
no "há uma força muito
grande nos comícios que
realizamos", principalmente
porque eles são acompanha-
dos por inauguração de
obras públicas, municipais
ou estaduais.

— A motivação eleitoral
no interior é a obra que se
inaugura — justifica o De-
putado.

Também no iníerior, a
Arena, conforme o ' presi-
dente do diretório regional,
esta explorando "as desa-
venças e divisões do MDB.
Enquanto os candidatos da
Oposição se digladiam, nós
comparecemos com os dois
ou três candidatos á prefei-
to aos comícios". Isto quan-
do há a concorrência eme-

Os profissionais
debista. Nos municípios em -
que ela inexiste, "estamos
brigando para que o MDB
não surja, utilizando a es-
tratégla ideal da Arena 1
e2".

Salvador — Deplorando a
"falta de recursos", o secre-.
tário do diretório do MDB
na Bahia, Sr Sionisio Aze-
vedo, reconhece que para a
atual campanha eleitoral
"não houve nenhum plane-
jamento, mas apenas um
maior entiosamento entre
os candidatos, cada uma
atuando à sua maneira nos
respectivos redutos".

— Temos gente experien-
te, inclusive publicitários,
mas infelizmente não conse-
guimos, por falta de recur-
sos, aplicar o plano que de-
sejávamòs para esta eleição.
A idéia era fazer uso de uma
intensa campanha publici-
tária, para compensar o

mecanismo propaganrtistico
do Governo. Queríamos
mostrar que as cbras que
ele realiza não são favores,
mas o mínimo que recebe
o cidadão que paga o seu
tributo.

Sem orientação do direto-
rio regional, alguns direto-
rios municipais por conta
própria estruturam campa-
nhas, em certos casos bem
elaboradas. Em Feira de'
Santana, por exemplo, além
da impressão de um jornal
de campanha, foram cria-
dos comitês específicos para
atuarem junto ao eleitorado
feminino e jovem e, ainda,
junto ao operariado e uni-
versitários. O mesmo ocorre
em Vitória da Conquista,
onde um grupo de jornalis-
tas de Salvador atua na
elaboração de um pequeno
jornal de campanha.

A força do cochicho
O Deputado Jorge Quin-

tela, presidente da Arena
de Alagoas, explica a cam-
panha de seu Partido:

— Nas eleições munici-
pais, vale mais o cochicho
do que qualquer outro meio."Vale o conhecimento indivl-
dual de cada candidato, não
importando tanto os comi-
cios e outras manifestações
populares que reúnam mui-
ta gente. Nos municípios, o
eleitor vota em parentes, no

dono da farmácia, no amigo
no padrinho, essas coisas.

Este ano, concorrem ao
todo 155 candidatos a Pre-
feito em todo o Estado —
83 arenistas e 54 do MDB.
A Arena está sozinha em 39
municípios. No entanto, as
principais cidades do Esta-
do estão nas mãos do Parti-
do oposicionista ou podem
vir a ficar. Nelas a Arena
concentrou seus esforços.

Para o presidente do dire-
tório oposicionista, Deputa-

do Mendonça Neto, os elei-
tore3 flutuantes decidirão
as eleições:

— Eles esperaram o rá-
dio, o Governo cassou. Espe-
raram os-planos dos candi-
datos, mas esses não tèm
condições de contratar
meios próprios para dlvul-
gá-los. Os únicos progressos
em conquista de votos que
tivemos foi o desgaste do
Governo, em virtude das di-
versas crises que estão se
fazendo sentir na economia.

Chafarizes, PIS, Pasep e FGTS
A rigor, a campanha elei-

toral, no Ceará, não teve
planejamento prévio. Por
isso, os candidatos dos dois
Partidos usaram desde as
seculares promessas de
construir chafarizes ou cal-
çamentos, até as acusações
pessoais que, muitas vezes,

atingiam o correligionário
do mesmo Partido.

Em Fortaleza, nos comi-
cios, os emedebistas apela-
ram para o custo de vida e
para a situação da cidade,
esburacada pelos trabalhos
de ampliação das redes de
água e de telefonia e de im-

plantação do sistema de es-
gotos sanitários. Os arenls-
tas, além das promessas,
venderam, ou tentaram
vender, a boa imagem do
Governo, destacando os be-
neficios do Funrural, do Pa-
sep, do PIS e do FGTS.

?S

As velhas obras novas
No Rio, onde tenta crescer ai-

guns pontos, aproveitando os seus
primeiros- momentos de poder, a
Arena usou como estratégia de
campanha a imagem do Presidente
Geisel. Não, houve, no entanto, da
parte de seus dirigentes e cândida-
tos, a defesa do projeto de fusão,
pois, afinal, se não fosse esse fato
novo, o Partido ainda seria oposi-
ção no extinto Estado da Guanaba-
ra.

Frustrado com a extinção do
, único Estado onde tinha domínio
absoluto desde 1965, o MDB esco-
lheu no Rio. o caminho das críticas
à fusão e essa foi, na Capital, a
sua principal estratégia. Uma fra-
se perdida num relatório confiden-
ciai do Prefeito Marcos Tamoyo ao
Governador Faria Lima, que caiu
em mãos emedebistas, virou, então,
símbolo de campanha: "transfor-
maram um Estado ricú em Munici-
pio pobre".

O Prefeito do Rio, que decidiu
entrar na campanha há três me-
ses, selecionou um grupo de 10
candidatos arenistas à Câmara de
Vereadores e procurou atacar, com
eles, as soluções reclamadas pelos
velhos problemas dos subúrbios
cariocas. Não chegou a ser uma tá-
tica nova, mas ela serviu, pelo me-
nos, para apanhar desprevenidos
em alguns pontos da cidade os li-
deres oposicionistas que não esta-
vam. acostumados a viver longe da
sombra do Poder.

A estratégia de realizar peque-
nas obras em subúrbios, atribuindo
a paternidade a candidatos, foi
amplamente utilizada pelo Sr Mar-
cos Tamoyo. Esse fato injetou ai-

guma força à Arena, pelo menos,
nos grandes conglomerados da
Zona Oeste do Rio, onde o cal-
camento de 300 metros de rua ou
a iluminação sempre foram a base
da campanha eleitoral.

No interior, a Arena escudou-se
nas obras locais de seus prefeitos,
mas faltou alguém, entre as suas
lideranças mais expressivas, para
explorar, também, os projetos inici-
ados ou concluídos pelo Governo do
Estado, em setores que sempre ren-
dem dividendos eleitorais, como o
rodoviário, o de saúde e o de educa-
ção. Houve casos até, pelo descuido
da Arena, em que prefeitos oposici-
onistas — isso ocorreu frequen-
temente em Petrópolis, Três Rios,
Araruama e Nova Friburgo —
apressaram-se a se apresentar
como donos de obras estaduais,
sem contestação do adversário.

A falta de percepção dos lide-
res arenistas ou a omissão delibera-
da quanto à ligação das obras es-
taduais à legenda do Partido é que
levou, inclusive, o Governador Fa-
ria Lima, há uma- semana do en-
cerramento da campanha, a em-
preender uma maratona de visitas
ao interior para dizer em pequenas
reuniões populares o que estava re-
alizando.

O MDB cuidou melhor, desde
a preparação dos esquemas de lan-
camento de candidatos e depois, no
curso da campanha eleitoral, dos
municípios mais expressivos, par-
ticularmente os do Grande Rio,
embora isso não tenha implicado
o total abandono pelos seus lide-
res, dos centros rurais, em áreas
onde a Arena viveu o problema das
divisões internas.

200 mil cartões de boas-festas
"Estamos agindo nos limites da

lei e empregamos mais de Cr$ 70 mil
na confecção de oito grandes painés,
com os nomes e números dos 68 can-
didatos da Arena, que foram afixados
no Centro e bairros mais populosos da
Capital e que, após as eleições, serão
transformados em placares eleitorais.
Ainda não nos habituamos à Lei Fal-
cão, por isso, consultamos antes o nos-
so Departamento Jurídico", afirmou
o Sr Aderbal Jurema, presidente da
Arena pernambucana.

Segundo ele o Diretório Regional re-
vitaUzou as 164 executivas municipais
e a sede do Partido passou a funcio-
nar em tempo integral, o que não
acontecia antes, quando vlvià constan-
temente fechado, "e fizemos ver
a necessidade de se manter viva em
cada cidade a chama partidária". A
campanha foi montada de acordo
com as diretrizes nacionais e para
atingir a maior faixa possível da
população, reestruturara.m-se dois
departamentos da Arena: o Traba-
lhlsta e o Estudantil.

O esforço por parte dos cândida-
tos é bem maior que em 1972: alguns,
como o ex-presidente Augusto Lucena,
já distribuíram quase 200 mil cartões

de boas-festas. Outros, como é o caso
de Geraldo Paulo de Jesus, andam de
megafone a mão e nos lugares mais
movimentados da cidade, seja o Cen-
tro Comercial ou a praia de Boa Via-
gem, aos domingos, improvisam os
seus comícios. Na propaganda pela te-
levisão, apenas uma mensagem: vote
Brasil, vote Arena.

Ao contrário da Arena, que se li-
mltou a distribuir folhetos impressos
peia executiva nacional, o diretório
regionai do MDB considerou fraco o
manual distribuído pelo MDB, em
Brasília, e elaborou a Cartilha do Pre-
leito de Oposição.

Ao contrário das eleições de 1974
— quando a campanha do MDB dis-
punna de eficiente assessorla de pro-
paganda, que fornecia, inclusive, farto
material aos jornais — o pleito muni-
cipal deste ano, está mais modesto:
não há agências de publicidade que
orientem o trabalho e a única particl-
pação desse tipo coube as agências In-
iorpe e Bandeirantes, para elaboração
e fixação de 80 out-doors no Grande
Recife^ com a fotografia do Senador
Marcos Freire e os dizeres: "vote de
novo MDB, sem ódio e sem medo.
Marcos Freire apoia prefeitos e verea-
dores do MDB."

De casa em casa
Num Estado em que a disparidade

de forças entre a Arena e o MDB é
enorme (o MDB mal consegue 20% do
total de votos e só conseguiu eleger 16
em 130 prefeitos nas últimas eleições)
as eleições maranhenses de 19*6 não
apresentaram nenhuma novidade em
estratégia para a obtenção dos votos.
A luta pelo voto vem se caracterizan-
do pelos métodos tradicionais: mobili-
zação dos políticos com maior pres-
tigio para integrar as chapas de verc-
ador ou prefeito, com candidatura
tão pouco inovadoras que se admite,
com raras exceções, a reeleição de ve-
readores, alguns com 2 ou mais man-
datos, e o retorno dos ex-prefeitos que

tiveram melhor desempenho adminis-
trativo.

Em São Luís, por efeito da Lei
Falcão, houve um retrocesso aos tem-
pos anteriores à televisão: o voto está
sendo caçado de casa em casa e mes-
mo na Capital se admite o retorno da
maioria dos atuais vereadores, por se-
rem mais conhecidos. Não. há fenô-
menos eleitorais à vista.

Sem qual inovação, as eleições
prometem conduzir os resultados para
com mais uma vitória ampla da Are-
na, em grande parte devida à precá-
ria organização do MDB e também ao
fato de que a Arena assume, no Mara-
nhão, o duplo papel de Governo
(Nunes Freire) e Oposição (José Sar-
ney).

Uma autocrítica sempre
penosa aos quadros partida-
rios, mas absorvida pelo
mea culpa conjunto de mui-
tas pessoas, permite que ho-
je >a Arena do Rio Grande
do Sul admita ter errado
profundamente ao confiar
em seu próprio prestigio e
no do Governo em 1974:

— Acho até que o Gover-
no teve grande responsabl-
lidade naquele insucesso. E
a partir desta análise e da

consciência nítida dos fatos,
houve uma reformulação. O
próprio Governo conven-
ceu-se disso e a prova está
na participação do Presi-
dente Geisel que não entrou
no processo eleitoral pro-
priamente dito, mas já na
estruturação dos diretórios
quando recomendou, por te-
lex, expressamente, que to-
das as parcelas fossem con-
templadas com represen-
tação — afirma o presidên-
te em exercícios da Arena
gaúcha, Sr Otávio Cardoso,
para quem "não se pode
pensar em adotar uma es-
tratégla especial num Par-
tido que não esteja efetiva-
mente estruturado e moti-
vado".

A utilização da sublegen-
da como estratégia eficaz
de fortalecimento partida-
rio e a participação de
maior número de líderes na
campanha propriamente di-
ta, por verem "o exemplo
que vinha do Presidente",
são no entender do Sr Otá-
vio Cardoso as bases incials
da estratégia eleitoral deste
ano.

O presidente regional da
Arena vê agora uma nova
arma oferecida ao Partido
pela Assessorla de Relações
Públicas da Presidência da
República, que está divul-
Bando o esforço do Gover-
no.

A Arena no Rio Grande
do Sul, que teve assessorla
publicitária para dellnerar
a sua campanha, realizou
duas pesquisas de opinião:
a primeira, em abril e maio,
de caráter geral; a segun-
da, em outubro, nos Munici-
pios1 de Pelotas, Caxias do
Sul e Santa Maria. Estas,

segundo seu presidente,"nos deram Indicações mui-
to preciosas, como a nossa
possibilidade de vitória em
grandes centros. Com os
seus. porquês". O planeja-
mento antecipado foi rom-
pldo sempre que houve ne-
cessldade de reagir a ata-
quês Imprevistos do MDB.

No MDB, a organização
para a campanha eleitoral
ainda é resultado da vitória
nas eleições de 1974, que
permitiu o < surgimento da
confiança na própria força
partidária até então ignora-
da. Hoje, o Partido oposicio-
nista tem diretórios estru-
turados nos 232 municípios
gaúchos, concorre para a
Câmara de Vereadores em
todos eles e deixou de apre-
sentar candidato em ape-
nas uma das cidades que
Uegem próprio prefeito. Foi
realizado um seminário pa-
ra candidatos e editada
uma cartilha com os temas
que os oposicionistas estão
abordando, com obediência
fransclscana, em todo o Es-
tado.

O presidente regional do
MDB, Deputado Pedro Si-
mon, assegura que o seu
Partido anteviu "algo seme-
lhante à Lei Falcão" e par-
tiu para a organização dos
setores jovens, feminino, de
trabalhadores e a criação de
subdiretórios em vilas e
bairros.

Para o líder do MDB,Lseu
Partido gastou "meia dúzia
de tostões nesta campa-
nha". Mandou imprimir 50
mil cartazes com slogans e
232 fitas com mensagens do
Partido, distribuídas aos di-
retórios de todos os rnunicí-
pios. Também recebeu a"colaboração gratuita de
muitas pessoas, e nada pa-
gamos a nenhuma empresa
a qualquer titulo", mas o
importante, disse, tem sido
o trabalho pessoal e inf ati-
gável dos lideres e parla-
mentares. "Na verdade, não
temos qualquer expectativa
de resultado na propaganda
de rádio e TV e só partici-
pamos disso para não ser-
mos acusados de que a Lei
Falcão não funcionou por
boicote nosso".

O estilo de cada um
A Arena mineira não ado-

tou uma estratégia única
.na sua campanha eleitoral.
Cada município adotou o
seu próprio estilo. Em todos
os municípios, no entanto,
os candidatos arenistas re-
ceberam uma recomen-
dação especial da direção
regional do Partido: dlfun-
dir a política social do Go-
verno Geisel e a obra admi-
nistratíva do Governador
Aureliano Chaves.

Assim, o presidente da
Arena mineira, Deputado
estadual Carlos Elói Gui-
marães, definiu o compor-
tamento adotado pelo Par-
tido na campanha eleitoral
do Estado. Na Capital, a
Arena utiliza todos os meios
disponíveis, desde o finan-
clamento de quase toda a
propaganda e 1 e i t o r a 1 de
seus 63 candidatos, até o
envolvimento. total da Pre-
feitura de Belo Horizonte,
quesó executa as obras rei-
vindicadas por vereadores
arenistas, segundo o Sr
Ezequiel de Melo Campos
Filho, um dos dirigentes da
campanha.

Enquanto, no interior do
Estado, a Arena promove
sua campanha sem o auxí-
lio de qualquer empresa de
publicidade, conforme
assegurou o presidente Car-
los Elói, na Capital ó Parti-
do contratou uma agência
e alguns candidatos tam-
bém recorreram a serviços
publicitários. Nos Munici-
pios onde achou maiores di-
ficuldiades eleitorais, a Are-
na realizou levantamentos
de opinião pública para de-
findção de sua campanha e
elaboração do programa ad-
minist.-atlvo. Os levanta-
mentos foram feites em 100
cidades, entre elas a Capi-
tal e Juiz de Fora, um dos
grandes redutos eleitorais
da Oposição.

C onfessando-se pessoal-
mente a favor do debate

político, o Sr Ezequiel de .,
Melo Campos observou, que .,
a Lei Falcão teve o mérito i
de provocar o renascimento .
do interesse por um contato
mais direto com os.que piei- 1
telam a eleição. .;

— A Lei permitiu que o .
candidato procurasse o voto
de casa em casa, como.
aconteceu com alguns are-.
nistas — diz ele. Temos J
candidatos que já visitaram
mais dle 5 mil casas. Nessas
visitas, os candidatos are-
nistas distribuem farto ma-
teria! de propaganda, que
recebem do comitê.

O MDB mineiro foi aju-
dado pelo Instituto Pe- -
droso Horta, que lhe deu es- ¦
tudos ' regionais. O Partido -
não fez qualquer pesquisa -
de opinião pública. O seu -
presidente, Deputado fede- -
ral Jorge Ferraz,-pergunta:"Para quê pesquisa, se nós .
não íamos nos apresentar
ao público, mas fazer conta-
tos pessoais com os eleito-
res, principalmente na Ca-
pitai, onde são impossíveis ;
os comícios?"

Só numa oportunidade — ,
e assim mesmo durante a '

campanha — O MDB mi- '
neiro recorreu à crlátivi- ;
dade de terceiros, instituin- :
do um concurso, ganho por ;:
uma aluna do curso de co- ;
municação da Universidade '
Católica de Minas Gerais, ¦
para adotar um slogan :
que respondesse ao Oficial :
— '"esi>! é um país qüe' vai |
pra frente". -'. J

Foi em decorrência dessa '
resposta — um cartaz corri j
a frase "o povo também I
quer Ir pra frente", em le-.
trás vermelhas, pintado por
um popular num canto de. !
muro — que a Arena reti- j
rou seu slogan da televisão, j
no que o Sr Jorge Ferraz ;
considera a única vitória da I
Oposição nessa campanha,
em termo de propaganda.
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r Com Geisel
O MDB é o Povo — este slogan,

usado largamente pela Oposição na
campanha parlamentar de 1974,
ajudando a dar quase 5 milhões de
votos ao Senador Orestes Quércia,
não foi abandonado pelo Partido
ná campanha deste ano em São
Paulo. Só que seu uso, que era am-
pio na televisão, encontrou um obs-
tàculo na Lei Falcão.

A Arena revida ao slogan do
MDB, espalhando cartazes com o
retrato do Presidente da República
e a inscrição: Arena, com Geisel,
pelo Brasil. Isso decorre da popula-
ridade do Chefe do Governo que
pesquisas do IBOPE e do Gallup
mostraram.

O Sr Cláudio Lembo, que as-
sumiu a presidência da Arena
depois da derrota eleitoral.de 1974,
encontrou nesta campanha u m
obstáculo: os líderes mais popula-
res da Arena estavam dispostos a
trabalhar mo interior, onde encon-
travam melhores perspectivas de
um resultado positivo.

A Capital foi deixada sob a res-
ponsabüidade do novo dirigente.
Exceção feita apenas ao ex-
Governador Laudo Natel que, já

, tendo visitado cerca de 900 vezes os
municípios do interior, passou a
percorrer os bairros paulistanos aos
sábados e domingos.

No início do ano, os levan-
tamentos da opinião apontavam
ampla preferência do eleitorado pe-
Io MDB, na proporção de 3 ou 4 por
1, na Capital. A Arena reagiu, pro-
movendo conferências e cursos pa-
ra jovens, trazendo para São Paulo
políticos como os Senadores Teo-
tônio Vilela, capaz de levar o pro-
grama partidário na universidade.

O diretório regional foi feliz na
confecção de um cartaz do Pre-
sidente Geisel, extraído de uma te-
Ia a óleo, mais tarde requisitada pe-
Io Deputado Francelino Pereira pa-
ra servir de matriz aos. demais Es-
tados. O Sr Cláudio Lembo passoumuito tempo estudando e elaborari-
do a formação de uma chapa que
incluísse, até mesmo líderes sin-
dicais.

A Arena articulou, com sucesso,

a vinda, do Chefe do Governo a São
Paulo por várias vezes. Seus lideres
desfilaram rios diversos municípios,
ao lado do Presidente da República,
candidatos foram fotografados jun-
to a ele.

Com exceção do trabalho de
formiguinha do Senador Orestes
Quércia, preocupado também em
manter sua base no Estado, e o há-
bito antigo do Senador Franco
Montoro de atender aos convites de
estudantes para fazer palestras e
conferências nas universidades, o
MDB em São Paulo não fez este
ano o esforço conjunto de 1974.

O presidente efetivo do Direto-
rio Regional, Deputado Natal Gale,
dividiu grande parte de seu tempo
entre a cidade de Campinas, onde
disputa a prefeitura, e a Assem-
bléia Legislativa, onde a Oposição
está em crise.

O MDB estava preparado, pàrá
ir à televisão e foi impedido^ pela
Lei Falcão. Chegou a gravar um
programa, com os dois senadores
e com. o presidente-intermo do Di-
retório Regional, Deputado J o s é ;
Camargo, mas que só fól apresen-
tado um dia na TV. Assina seus
programas no horário gratuito são
mais desorganizados e pobres que
os do MDB.

Depois que o Sr Natal Gale 11-
cenciou-se da presidência do Direto-
rio Regional para se preocupar
apenas com a sua candidatura à
prefeitura de Campinas, o Partido
se movimentou. O Deputado José
Camargo passou a dar expediente
integral na sede partidária, aten-,
dendo aos candidatos. Nos interva-
los de suas viagens ao Norte-
Nordeste do país, o Sr Ulisses Gui-
marães tem comparecido a comi-
cios e concentrações pelo interior.
Nesta última semana, os deputados
estaduais, apesar da crise que
vivem na Assembléia, pasmaram a
viajar por suas áreas de influência.
A exemplo da Arena, o MDB tam-
bém não usou de firmas especiali-
zadas em campanhas políticas. Am-
bos se preocuparam muito na en-
comenda de pesquisas, sobretudo o
MDB, que sempre aparece à frente
na preferência do eleitorado.

Custo de vida
Enquanto a Arena se preocupa em

difundir as vantagens concedidas pelo
Governo ao trabalhador rural, tendo a
aposentadoria do Funrural como tema
básico, o MDB tem no custo de vida a
sua maior bandeira de penetração. A es-
tratégica dos dois Partidos nessa cam-
panha não apresentou nenhuma novida-
de relevante, com relação aos pleitos an-
beriores, salvo a utilização de volantes,
com técnica emprestada ao cordel. Eles •
voltaram a circular em Campina Grande.

O presidente do MDB, Sr José Afon-
so Gayoso, ao justificar do custo de vida
como tema básico do MD?, notadamen-
te nas comunidades intèriorarias, con-
siderou esse ponto "como b mais asslmi-
lável pelas massas, que estão se consci-
entizando da falência da política econô-
mica do Governo ao comparecer à feira
e ao sentar na mesa, em família". O
Deputado José Lira disse que "o tempo
é escasso para se dar um tratamento
mais sério a assuntos de repercussão
nacional, como política econômica, mui-

tinacioriais, AI-5. E mais eficiente qu:
cuidemos como ponto fundamental dos.
efeitos da elevação do custo de vida".

O presidente do Diretório Regional
da Arena, Deputado Valdir dos Santos
Lima, afirma que "não há uma coor-
denação centralizada para uniformiza-
ção da campanha, ficando a estratégia
política a critério de cada liderança e de
cada município, obedecendo às circuns-
tancias locais". Mas admite que há uma"recomendação do Partido para que se
dê ênfase aos benefícios e à assistência
que o Governo levou ao homem do cam-
po". E lamenta que "candidatos da pró-
pria Arena venham mesmo só aparecer
em Campina Grande,,onde os candidatos
dos dois Partidos fazem uso da projeção
dé slides durante os comício. A Oposição
mostrando os buracos de rua, escolas
semi-demolidas, lixos acumulados em
terrenos baldios, enquanto os governistas
exibem o reverso, com fotografias de
obras construídas pelo Governo, trechos
de estradas, colégios, estádio de futebol.

As velhas obras novas (II)
As obras dos Governos e as conquis-

tas sociais e econômicas posteriores a
1964 ainda representam a munição bási-
ca da Arena em campanha. Este ano, ela
se baseou em pesquisas, que lhe indica-
ram o crescimento do MDB nas duas
maiores cidades do Estado, Goiânia e
Anápolis, mas revelavam que o Partido
pode até mesmo conquistar novas prefei-
turas.no interior, instruíram todas a sua
programação e propaganda.

O Partido contratou uma agência de
publicidade do Rio Grande do Sul, para
a sua propaganda de rua, mostrando as
obras. do Governo estadual e, sobretudo,
criticando a vitória do MDB em 1974,
Uma delas mostra, por exemplo, a

eleição do Senador Lázaro Barbosa,.se-
guida da pergunta: "que vantagens essa
opção pelo MDB trouxe para o Estado?".

Como a Arena, também o MDB não
mostra muita novidade em sua campa-
nha, Na maioria dos casos, o trabalho
acabou sendo conduzido por líderes lo-
cais, como ocorre em Anápolis, onde a
campanha foi independente do comando
estadual do Partido, comandada direta-
mente pelos Deputados federais Adhe-
mar Santillo e Fernando Cunha e pelo
Deputado estadual Henrique Santillo,
ela se marcou pela constante presença
de deputados e senadores de outros Es-
tados que levaram à população da cidade
o programa do Partido.

A longa marcha
O MDB paranaense preparou sua

campanha num longo roteiro do Senador
Leite Chaves e de seu suplente Euclides
Scalco, presidente do Diretório Regional.
Até sexta-feira, eles percorreram, sepa-
raãamente, todo o Estado, participandode comícios e concentrações regionais.

Sem a ajuda de assessorias especiais,
o MDB confiou apenas em sua. estrutu-
ra: em 1974 possuía apenas 35 diretórios,
número que conseguiu ampliar para 250

em 1976. Assim, concorrerá em 250 muni-
cipios,. contra os 51 que concorreu em
1972, quando elegeu 31 prefeitos:

A principal arma da Arena para-
naense para sair vitoriosa nas eleições
de amanhã "è o apoio extraordinário que
vem dando ao Partido a presença do Go-
vernador Jayme Canet Júnior", segundo
conta Affonso Camargo Neto, presidente
regional da Arena.
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Salve-se quem puder
"E' tempo de murici, cada um

cuida de si" — com este refrão po-
pular, que significa "salve-se quem
puder", o líder da bancada da Are-
na na Assembléia Legislativa do
Pará, Deputado Antônio Teixeira,
definiu a situação da campanha
eleitoral dos dois Partidos este ano.
Para ele, tudo está sendo feito de
improviso, 'cada um por si e Deus
por todos."

O presidente da executiva''re-
glonal da Arena, Deputado Gerson
Peres, contudo, garante que a cam-
panha está obedecendo a um certo
planejamento, aproveitando a ex-
periência das eleições passadas,
principalmente no que diz respeito
a anular os argumentos utilizados
pelo MDB..

Para tanto, afirma que a Are-
na dispõe de uma pesquisa, sigilosa,
e que citou como exemplo o fato de
que a Oposição faz sua campanha
dizendo que realiza "um,trabalho
de formiguinha" e a Arena mostra,

nos comícios, que "a formiga é no-
eiva ao país.""Ao contrário das eleições pas-
sadas hoje estamos atentos a todos
os' argumentos do MDB, de modo
a que possamos refutá-los em nos-
sas concentrações", diz ele.

O vice-presidente da executiva
estadual do MDB, Deputado Carlos
Vinagre, afirma que a Oposição do
Pará obedece a uma estratégia na-
cional, estabelecida pela direção do
Partido. "O importante é atingir,
tanto quanto possível, os grandes
centros, para partir depois para os' de menor índice eleitoral", revelou.

Segundo o Sr Carlos Vinagre,
houve uma distribuição por zona
entre os deputados estaduais e fe-
derats da Oposição e todos os 83
municípios foram visitados. "O pri-
metro grande passo dado foi criar
diretórios no maior número possi-

. vel de municípios. Enquanto nas úl-
timas- eleições possuíamos apenas
20 diretórios municipais, agora te-
mos 69" — acrescentou. .

Um vale
Em termos gerais, a'campanha se caracteriza no Amazonas pelo

individualismo dos candidatos, e as contundentes agressões pessoais aos
adversários. Isso vale tanto para a Arena cbmb pata o MDB.

O MDB de preferência promove seus. comícios em praças públicas,
enquanto a Arena escolhe parques infantis e playground.
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Financiamentos
da Cohab

A tática eleitoral de maior
efeito que a Arena empre-
gou na campanha foi levar,
através dos candidatos às
Prefeituras de vários muni-
cipios, a possibilidade para .
o eleitor de se inscrever no
programa de lotes urbani-
zados çom financiamento
da Cohab. Foi preparado
para as áreas em que o
MDB se apresentava mais
forte, mas acabou recla-
mado por quase todos os
candidatos arenistas.

O MDB concentrou seu
esforço nos grandes. centros
urbanos, como a Grande
Vitória, Cachoeiro do Itape-
mirim,- Cariacica, Vila Ve-
lha, Colatina, Alegre e São.
Mateus. Nos municípios me-
nores ou onde o Partido es-
tivesse mais fraco, a cam-
panha foi deixada aos cui-
dados dos , próprios candi-
datos.

Cuidando
do futuro

A Arena estimulou as sub-
legendas no interior do Es-
tado, principalmente nos
municípios onde o Partido
disputará o pleito com o
MDB em pé de igualdade. A
técnica deu resultados em
72 dos 112 municípios. Mas
nos maiores colégios seleito-
rais, a exceção de Teresina
— Picos, Floriano e Parnai-
ba — produziu efeitos cola-
terais que hoje preocupam
a direção partidária. j. *

. O MDB, na opinião do
presidente de sua executiva
regional, João Mendes Ne-
pomueeno Neto, procurou
ampliar suas fronteiras, ins-
talando número maior de
diretórios. As eleições, ctr-
cunstancialmente, não são
mais importantes para o
Partido da Oposição do que
os diretórios instalados e
com candidatos porque,
coma representação par-
tidária, dispõe de um
embrião para eleições futu-
ras.

~~\

A urna é nossa
"Agora ficou diferente. Temos

uma urna só nossa. Isso é bom por-
que há um sujeito aqui que descon-
fio vai votar no MDB". Não existe
prestígio de absolutismo, como se-
ria natural se imaginar, nas pala-
vras de Pedro Costa Viana, comer-
ciante, agricultor e espécie de líder
espontâneo da Colônia Agrícola de
Alto Alegre, um lugarejo distante
96 km de Boa Vista.

Há, isto sim, uma profunda
-gratidão pelo fato de o Governo do
Território ter prometido ceder 100
hectares (que eles já ocupam) para
cada colcno daquelas terras devolu.
tas. O mesmo Pedro recebe a cara-
vana de candidatos da Arena numa
tarde de quarta-feira, de calor in-
suportável. Encara os políticos com
frieza e diz: "prá que comício, se
aqui todo mundo vota na Arena?"

De diferente, na colônia,
apenas uma construção de alvena-
ria. E' a escollnha recém-
inaugurada, que abrigará a urna
eleitoral no dia 15. De resto, pobres
casas de taipas cobertas com folhai
de inajá ou de buriti.

As paredes dos casebres estão
forradas de mensagens otimistas.
"Beba água tratada", diz um deles,
quando no local só existe poço."Beba leite, leite é saúde', produto

raro na região. Ao lado das men-
sagens excrúxulas para o povoado,
retratos de políticos pedindo votos.

O regulamento normativo da
Colônia do Alto Alegre, contido
num maço de papel mimeografado,
explica que uma das suas finali-
dades é o "aumento da produti-
vidade agrícola com a introdução
de técnicas adequadas".

Até agora, porém, o lavrador
do Alto Alegre, ao invés de máqui-
nas, só utilizou os braços para arar
a terra. Com isso, a produtividade
do arroz, nos últimos três anos, só
atingiu 5 mil sacas. Quem pediu
financiamento está em situação
apertada e tudo indica que Pedro,
que foi o fiador, pagará a dívida.

Em razão de todas essas difi-
culdades — falta de financiamento,
falta de garantia de preços mini-
mos, falta de tratores e implemen-
tos agrícolas — Pedro Costa,Viana
prefere ser muito prudente:

— Ninguém mais do que nós
precisa da ajuda do Governo. Por
isso pedi ao pessoal para votar na
Arena. Mas não apenas num can-
didato. E sim distribuir seus votos
entre quatro candidatos. Já pensou
se votamos num só, ele é eleito, e,
por azar, morre?

O JOGO DAS
SURPRESAS

Sérgio Henrique Abranches

DENTRO 

de mais alguns dias a atribulada vida po-litica do pais será acrescida de novo episódio deinegável importância. Este, certamente não dei-
xará de, apesar das dificuldades, influenciar

decisões e provocar revisões de fundo ou forma nos pro-jetos políticos hoje em debate. Antes que os eleitores pra-tiquem seu direito de escolha nas eleições municipais, éconveniente repassar algumas questões que possam contri-
buir para esclarecer o significado e a importância reais do
pleito.

E* indiscutível a diferença esperada entre as eleições
municipais e aquelas que definem o quadro político a
nivel federal. Contudo, as diferenças, embora existam, nãodevem servir para obscurecer o fato de que as consultaseleitorais, de qualquer nivel, fazem parte de um processo
político geral, cuja motivação essencial é dar à sociedade
voz e voto na composição dos quadros dirigentes e a opor-
tunidade de manifestar sua satisfação ou insatisfação
com.a maneira pela qual seus interesses vêm sendo ad-
ministrados por sua representação política.

E' certo que, neste período de inclinações autoritárias,
muitos são os impedimentos e as distorções que üesfigur
ram esta transação própria das sociedades democráticas,
em que os cidadãos convertem em votos idéias, aspirações
e interesses. As inconsistências e descontinuidades do pro-
cesso político terminaram por tornar tal conversão proble-
mática, pois impedem a correta avaliação do valor real Ido
voto.

A cidadania, ensina,a Ciência Política, não se reduz a
um simples rito eleitoral. A manifestação pelo voto, para
ter sentido, deve ser o ponto de convergência ide uma
gama variada de elementos que definem o exercício dos
direitos Ida cidadania.,Entre eles o iivre curso e debate de
idéias, o acesso à informação, a liberdade de organização
para a ação política, o diálogo sem engasgos entre a socie-
dade e o Estado. Sem informação, sem que a sociedade
civil tenha autonomia para dar alento à livre competição
entre projetos alternativos, as.eleições tornam-se um ri-
tual de significado dúbio para a prática política. Esta con-
figuração de direitos e sua prática continuada constituem-
se nos mecanismos pelos quais o cidadão, no domínio de
sua personalidade política integral, pode, proceder à con-
versão de seus interesses concretos em cédula que fprmali-
ze sua escolha de rumos, métodos e personagens.

Até aqui,,qualquer eleição representa a mesma coisa.
O que muda de uma para outra, da municipal paTa a es-
tadual, desta para a federal, é o escopo das transações po-
liticas especificas. Mudam os limites das relações entre
cidadãos interessados e seus representantes possíveis.
Mudam a delimitação do ato de representação, o feixe
básico de interesses em Jogo. Com isto, altera-se, também,
a eficácia de um tipo de representante para a realização
dos interesses mais imediatos da população. Podem, mes-
mo„ inverter-se os resultados.

Na atual conjuntura, nenhum dos representantes dire-
tamente eleitos pela comunidade dos cidadãos é totalmeh-
te eficaz como elemento de ligação entre as forças sociais
mais relevantes e os centros íntimos do Poder. Em suas
limitações cada um focaliza os interesses a que está ligado
como pode e comn sabe. Por certo, há — aqui também. —
desigualdades que determinam diferenças na efetividade
da representação política. Todos conhecem bem os percal-
ços daqueles que pretendem refletir as aspirações mais
vigorosas dos segmentos insatisfeitos da sociedade. E' tam-
bém conhecido o peso daqueles que manifestam na tri-
buna os resultados de suas consultas aos setores mais
poderosos do regime.

Ademais, o processo de representação política só adqui-
re sua substancia completa quando está ligado a certos re-
quisitos mínimos de associação e convivência políticas.
Deve-se destacar, entre eles, b pleno funcionamento dos
intrumentos que garantam a responsabilidade política dos
governantes. Isto é, que os descompassos entre a vontade
dos governantes e os interesses dos governados possam
ser ajustados, sem contrangimentos excepcionais, através
da manifestação nas urnas.

Assim, o processo eleitoral é um recurso para tradução
da resultante de todo um leque de transações políticas era
um ato de escolha ou julgamento. Se as regras do jogo, no
entanto, tal não o permitem, a consulta às forças sociais
é mais simbólica que real. Volta-se ao problema da respon-
sabilidade: os eleitos não comparecem perante a socie-
dade civil para ouvir sua avaliação. Antes, esta comparece
perante aqueles para simbolizar uma relação que deveria
existir de fato. Os atos dos governantes são avaliados e
contabilizados inter pares. Ao cidadão comum pede-se a
bènçáo da legitimação,' sem o direito da participação inte-
gral.

Um balanço das preparações e da própria campanha
parai lestas eleições mostra que ainda não se recuperou o
significado real do processo político-eleitoral. Ao silêncio
da sociedade veio, agora," somar-se o silêncio dos cândida-
tos. Com isto ficam ameaçados os Partidos, pois desli-
gados, ambos, do eleitorado e do Governo, podem apenas
esperar que o eleitor astucioso compreenda que, escolhen-
do candidatos sem conhecer-lhes bem as idéias, ainda as-
sim contribue para o fortalecimento futuro das institui-
ções deoriiocráiticas.

Não se podo deixar de reconhecer certa razão dos que
afirmam que nestas eleições importa mais a temática
municipal que as questões gerais -com que se debate a
Nação. Mas se o tema é municipal, o problema é nacional.
As dúvidas e os rigores que assaltam a Nação condicionam
o trato do problema municipal. E não se vá dizer.que as
mazelas dos municípios se resolvem todas na Prefeitura.
A prática ensina que as definições mais amplas que estão
por ser feitas quanto aos, rumos e ao conteúdo do processo
de desenvolvimento do pais precedem e determinam o
futuro das municipalidades e a capacidade dos adminis-
tradores locais em atender às aspirações e às demandas
da população. Este fato certamente terá alguma influên-
cia no comportamento do eleitorado mais esclarecido no
pleito local.

Por imposição da conjuntura ou oportuna cautela, as
lideranças retiraram da campanha o debate sobre o futuro
geral da sociedade. Com esta atitude os "homens poli-
ticos" deixam vazio o espaço que a eles cabe por definição.
Assim, não apenas a burocracia governamental é hoje
mais eficiente para proceder à representação e articula-
ção dos interesses de certos setores da sociedade civil,
mas são alguns homens de Governo que, embora não te-
nham sido eleitos, não descuram da necessidade de suge-
rir opções alternativas e convocar as forças sociais ao
debate. Procuram, com isto, imunes que são à Lei Falcão,
infiltrar o silêncio com idéias que, se não são novas, an-
dam ausentes na pregação política. _ _

Como o peso dos Partidos se dilui na competição poli-
tica de nivel local e o diálogo foi cerceado, aumenta a in-
segurança dos candidatos com relação ao comportamento
do eleitorado. De seu lado, os eleitores tornam-se menos
motivados a uma manifestação cuja importância se lhes
escapa. Espera-se, talvez, que embora o povo não vá bem,
como eleitor persiga miragens. Que o cidadão, pobre de re-
cursos, no seu papel eleitoral comporte-se com a largueza
dos afluentes. Subitamente enriquecido pelo valor corren-
te de seu voto é chamado a exercer seu direito de compra
no mercado político sem saber o que está comprando. Se
para o eleitorado o resultado da troca é um pacote-sur-
presa, não se pode esperar que, para os candidatos, o re-
sultado seja melhor que uma eleição surpresa.

Sérgio Henrique Abranches é cientista político, com «urso de Douforado

na Universidade de Cornell, nos EUA.
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As eleições em Sao Paulo
Bolivar Lamounier

SEJA 

qual íor o resultado das
eleições de amanhã, é óbvio
que teremos um trabalho de

interpretações mais complexo e ias-
cinante que o habitual. Passado o
momento dos fatos, teremos o mo-
mento das versões, terreno de luta
não menos renhida e como não há
praticamente limites para a inven-
tividade, os mais variados critérios
serão utilizados para a satisfação
de todos os gostos, os adeptos4 do
trivial caseiro contentar-se-ão com
o número de municípios ou me-
lhor,- de Prefeituras conquistadas
por cada um dos partidos. O nú-
mero de votos angariados pela
Arena e pelo MDB, talvez recheado
com o condimento das distinções
entre Estados menos e, mais desen-
volvidos, menos e mais industriali-
zados, etc., atenderá s a apetites
ainda maia refinados. O resultado
da votação nas grandes cidades é
outro atrativo para os aflecionados
dos melhores pratos político-eleito-
rais.

Ouço dizer, porém, que o me-
lhor mesmo será o menu das com-
parações com as eleições anterio-
res. Ém se tratando de uma eleição
municipal, o ideal seria, evidente-
mente, comparar com outra eleição
municipal: no caso, a de 1972. Pa-
rece-me, contudo, que 1974 terá
lugar de maior destaque nas com-
parações. Primeiro, porque a Are-
na, o Governo, ou quem de direito
precisa lavar os pratos em relação
à vitória do MDB naquele ano e,
segundo, porque a comparação com
1972 pode adquirir um sabor ácido,
visto que neste ano, o MDB con-
correu em menos municípios, de-
vendo por essa simples razão apa-
recer agora com "ganhos" substan-
ciais. Apropriada ou não,, a compa-
ração com 1974 deverá portanto
impor-se, inexoravelmente, deixan-
do o comentarista em posição de-
veras incômoda.

No que se refere, ao Estado de
São Paulo, Isto ocorrerá dada a
avalanche então provocada pela vi-
tória do Senador Orestes Quércia,
fato que obviamente não se repe-
tira. E' porém oportuno especular
sobre o que poderá ocorrer em São
Paulo levando-se em conta os re-
sultados de 1974 para a Assembléia
Estadual. Embora também aí o
MDB tenha saído vitorioso, embora
essa vitória possa dever-se em boa
parte ao fenômeno Quércia, a com-
paração é válida no sentido de que
o Deputado Estadual é um perso-
nagem bastante próximo da poli-
tlca local. Sua candidatura baseia-
se, via de regra, em um pequeno
número de municípios com os quais
ele mantém contato regular mes-
mo durante o entrèssafrá eleitoral.

Excluída a Capital, havia em
São Paulo 46 municípios com mais
de 20 mil eleitores em 74. O MDB
levou nítida vantagem — mais que
o dobro- da votação da Arena — no
total de votos desses municípios

sendo derrotado em apenas nove
deles: Araçatuba, Assis, Botucatu,
Bragança, Catanduva, Jau, Mogl,
São José do Rio Preto e Tupã. Ou
seja, o MDB foi derrotado, no que
diz respeito a Assembléia Estadual,
quase todas em cidades baseadas
na agricultura e na pecuária, de
base industrial modesta e limita-
da, via de regra a agroindústria.
Venceu nos demais municípios com
mais de 20 mil eleitores, muitas
vezes de maneira contundente.

Na região da Grande São Pau-
Io, em Osasco, por exemplo, a vo-
tação da Arena para a Assembléia
Estadual' foi de apenas 0,3 voto
para cada voto do MDB; 0,3 em
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Guarulhos; 0,4 em São Bernardo e
0,4 em São Caetano. Resultado se-'
melhante se observou em Santos,
São Vicente, Campinas, Franca,
Piracicaba, Sorocaba. Em Ribeirão
Preto, Rio Claro, Araraquara, Bau-
ru e Barretes, municípios que, sob
muitos aspectos, se assemelham
àqueles onde o MDB foi derrotado,
a razão Arena/MDB andou pela
casa do 0,6 ou 0,7. No Vale do Pa-
raiba, variou entre o mínimo de
0,5 em Lorena e o máximo de 0,3
em Mogi das Cruzes. 

'

E' fácil observar, portanto, que
alguns municípios se caracteriza-
ram por um claro predomínio do
MDB e outros por um claro pre-
domínio da Arena, independente-
mente do fenômeno Quércia. São
José do Rio Preto, Tupã e Araça-
tuba foram os casos mais claros
em favor da Arena; Carapicuiba,
Diadema e Mauá — municípios vi-
zinhos da Capital — os.mais cia-
ros em favor do MDB.

Isto no que diz respeito à elei-
ção para a Assembléia Estadual em
1974. Repetir-se-á tal fato em
1976? Ganhará o MDB as prefeitu-'
ràs? Pará maioria' nas Câmaras
Municipais pelo meno3 naqueles 37
grandes municípios onde venceu o
pleito de 1974? Assim no atacado,
a resposta deve ser provavelmente
negativa. E* inegável que a Arena
melhorou sensivelmente seus prog-
nóstlcos, mesmo nas grandes clda-
des. Répetir-se-á, não obstante, o
padrão de 1974? Ou seja: mesmo
perdendo, perderá menos o MDB
naqueles municípios que, em vir-
tudè da sua composição sócioeco-
ínômlca, lhes deram a vitória em
1974?

.':' Pode não parecer à primeira
vista, mas este. talvez seja o caviar
das Interpretações. Se repetir o pa-
drão, isto é, se os resultados cor-
responderem ao que seria de se es-
perar em função da composição
sóclòeconômica dos municípios, o
MDB poderá ao menos confirmar
que os resultados de 1974 não fo-
ram fruto de uma votação "Caca-

reco". Se as cidades maiores, mais
industrializadas e mais desenvolvi-
das — o Brasil dinâmico e moder-
no — derem a vitória, ou uma der-
rota menor ao MDB, o Partido opo-
slcionista estará autorizado a afir-
mar què o sentido de sua vitória
anterior permanece e que a mais
do que isso não aspirava agora,
dado tratar-se de uma eleição mu-
mcipal cercada por extremos cui-
dados governamentais.

A 

análise dos resultados de
1974 em São Paulo permite
ver com clareza que, iride-

pendentemente da figura de Quer-
cia, configuraram-se regiões de
predomínio da Arena, regiões de
predomínio do MDB e regiões de
equilíbrio. Grosso modo, o predo-
mínio da Arena se observou nas
menos industrializadas, mais po-
bres, menos urbanizadas; O predo-

mínio do MDB nas regiões mais in-
dustriãlizadas mais urbanizadas e
mais ricas do Estado. Entre as re-
giões de equilíbrio partidário in-
cluem-se a Alta Sorocabana de
Presidente Prudente, importante
centro agro-pecuário onde se pro-
cessa rapidíssima conversão da pe-
quena propriedade agrícola- à gran-
de fazenda de criação.

Presidente Prudente, com cerca
de 46 mil eleitores, embora inexis-
tente como centro industrial, deu
a vitória ao MDB em 1974, embora
por estreita margem. A Prefeitu-
ra está com a Arena e o MDB
tem apenas três vereadores em 21.
Amanhã estarão em confronto cin-
co candidatos a Prefeito, dois da
Arena e 3 do MDB. Até o momen-
to, os Indícios dão clara vitória a
Paulo Constantino, da Arena, um
dos proprietários c}a Empresa de
Transportes Andorinha. Sua ima-
gem é de renovação administrati-
va, de um estilo empresarial, capaz
de modernizar a cidade, de atrair
indústrias para atenuar -o desem-
prego e Last but not least, de cons-
truir um parque poli-esportivo pa-
ra desenvolver ,o quase inexistente
lazer urbano. Tem o apoio do atual
Prefeito, Walter Lemes Soares, e
ganha de longe a batalha dos car-
tazes e dos folhetos, pizem, porém,
entendidos locais que melhor ri
quem ri por último.

O principal adversário de Cons-
tantino é o Sr Sandoval Neto, ve-
lho cacique local, ex-Prefeito, cuja
plataforma se refere de maneira
assaz lacônica à -necessidade de
"humanizar" o Governo Municipal.
Corre à boca pequena que ele tem
não sei quantos mil títulos de elei-
tor no cofre; que distribuiu sabe
Deus quantas notas de Cr$ 100 par-
tidas ao meio e que no fim de se-
mana vál trazer tantos milhares de
sanduíches e.quilos de arroz para
distribuir. Dizem os entendidos da
Cidade que ele sempre ganhou suas
eleições no último dia, com as ve-
lhas técnicas do coronelismo. Creio,
porém, que desta vez, as favas es- '
tão contadas. Sandoval dificilmen-
te se livrará da imagem de atraso,
de localismo tacanho, de mau ad-
ministrador que a população criou
dele. E o MDB como fica em tudo
isso? ,..;.

Sua campanha é deveras tími-
da. Talvez por falta de recursos;
talvez por ver em Sandoval seu
arquiinimigo a ser derrotado com
as armas da Arena de Constanti-
no; talvez por não se julgar com
chances, preferindo evitar confron-
to inútil. Seus candidatos têm uma
Imagem simpática junto ao povo,
mas não têm imagem de ganhado-
res, nem mesmo de contendores a
sério.

Bolívar Umouni-r • cientista político cio
CEBRAP.

Uma eleição, apesar de tudo
Christine Âjuz

0OIS 

milhões e meio de pes-
soas elegerão amanhã os 21
vereadores à nova Câmara

Municipal do Rio de Janeiro^ num
dos pleitos mais insólitos da histó-
ria política brasileira. Um interva-
Io de 18 anos entre as eleições pa-
ra a última Câmara do Distrito Fe-
deral e para a primeira do Muni-
cipio impede que a maioria do elei-
torado carioca saiba precisamente
para que serve um vereador, en-
quanto para a minoria que votou
em 1958 ficaram apenas lembran-
ças de quatro anos de corrupção e
baixo nível da famosa Gaiola de
Ouro, apelido tristemente conquis-
tado pelo Palácio Pedro Ernesto,
na Cinelandia.

A escolha se tomou ainda mais
difícil ào se retirarem de circula-
ção, por uma série de medidas le-
firais, os principais mecanismos de
acesso às plataformas dos cândida-
tos: pela primeira vez no Brasil, os
representados não sabem a que se
propõem seus representes. E quan-
do, dentro ãe algumas horas, en-
frentarem uma fila para escrever ¦
sobre a cédula o nome ou o nume-
ro de um entre 124, poucos serão os
eleitores que deixarão a cabina com
a sensação de realmente terem es-
colhido alguém, ou alguma coisa.

Quaisquer que sejam os resul-
tados ambos os Partidos comemo-
rarão a vitória: Acredita-se que a
Arena fará de cinco a sete verea-
dores e o MDB de 14 a 16, mas é
muito possível que, nas chamadas
"áreas de eleitorado atrasado" —
Campo Grande, Santa Cruz, Ban-
gu, Vila Kennedy, Padre Miguel e
Zona da Leopoldina — o Partido
do Governo cresça, pois, da mesma
forma que em 1974, quando predo-
minou na região o voto chaguista,
toda a máquina administrativa tra-
balha agora em função ãa campa-
nha, asfaltando ruas, tapando bu-
racos, consertando galeriais de
águas pluviais. E se este trabalho

redundar em dois, ou mesmo só um
ponto a mais, no score inicial, pa-
ra a Situação, a festa da Arena se-
rá maior que a do MDB. *

De qualquer forma, caberá à
Oposição a maioria. Apesar de en-
trarem no jogo com a desvantagem
de serem o segundo time de ambos
os Partidos — já que o primeiro en-
trou em 1974 —- os 21 candidatos
eleitos trarão um bom trunfo sobre
os componentes da atual Assem-
bléia Legislativa:, serão, com algu-
mas exceções, políticos em inicio de
carreira, mais jovens e mais inde-
pendentes ou, no mínimo, mais des-
comprometidos.

No MDB, quem puxa a legen-
da é Edgar de Carvalho Jr., que tem
como maior eleitor o jornal O Dia:
300 mil exemplares diários mos-
tram, na primeira página, uma cé-
dula com a sua foto, e cada movi-
mento seu pela cidade, cada visi-
ta à favela ou conjunto habitado-
nal é devidamente reportado. Pela
Arena, a mais votada poderá ser a
radialista Daisy Lúcidi, que, além
do apoio do Prefeito, tem a Rádio'
Nacional como veiculo de seu tra-.
balho de assistência social há qua-
se seis anos. Como vereadora, caso
não tente levar adiante o ainda in-
cipiente movimento feminista bra-
sileiro, e lute por problemas maio-
res, corre o risco de, seguindo os
rastros do programa Alô Daisy. se
limitar a promoções filantrópicas,
a exemplo da atriz Sagramor
Scuvero, eleita pelo PTB carioca na
década de 50.-

É certo que a maior parte dos
21 vereadores defenderá na Tribu-
na os problemas de bairro — falta
de água, luz, esgoto, calçamento,
escolas ou hospitais — exatamen-
te dentro de suas atribuições, defi-
nidas pela Lei Orgânica do Muni-
cipio. Há, porém, um pequeno gru-
po que, provavelmente sob a lide-
rança de José Frejat, pelo MDB, e

Carlos de Brito, pela Arena, se
concentrará no debate de proble-
mas nacionais, a partir do prin-
cipio de que, sem a solução destes,
é impossível resolver aqueles. Está
fora de dúvidas. que os interesses
dos umbandistas serão discutidos
através de sua líder Bambina
Bucci e é muito provável que es--
tudantes e professores estarão re-
presentados por Romualdo Carras-
co e Mesquita Bráulio.

Apesar das várias limitações, a
Câmara de Vereadores poderá me-
lhorar a qualidade de vida da ei-
dade através de projetos, de lei que
ataquem seus pontos fracos e, com
isso, obrigará o Prefeito a manter
um diálogo constante com os poli-
ticos responsáveis pela legislação
dos seus atos. Será difícil, no en-
tanto, evitar um conflito entre os
tecnocratas do planejamento e os
vereadores — sejam da Arena ou
do MDB — que levantarão priori-
tariameiite os problemas mais hu-
manos e.sentidos do Rio.

Mesmo sem dados capazes de
lhe assegurar que a nova Câmara
venha a ser absolutamente coeren-
te com seus compromissos, a cida-
de pode esperar que não se repi-
tam os tristes acontecimentos da
antiga Gaiola de Ouro, que de 1958
a 1962 promoveu nomeações ilegais,
aprovou mensagens de prefeitos em
troca de cargos e deu centenas de
telefones aos amigos e parentes,
como forma de contribuir para o
aumento de tarifas da Companhia
Telefônica. Hoje, atitudes desse ti-
po são, pelo menos, mais arrisca-
das, embora considerando-se que o
salário de um vereador — entre CrS
-5 mil e CrS-20 mil — não poderá
compensar os gastos coni a eleição.

A parcela de eleitores que teve
o privilegio de conhecer um nume-
ro de candidatos suficiente para
optar, chegará amanhã às urnas
sem angústia. O mesmo não acon-
tecerá, porém, com o eleitorado jo-

vem, o grande esquecido nestas
eleições, embora represente a maio-
ria da população carioca. E, dentre
os jovens, o mais angustiado será
certamente o universitário. A cam-
panha do voto nulo, que atingiu
sua maior força há um mês, foi-se
esvaziando na proporção em que se
aproximava o pleito, por meio de
um trabalho da Oposição: "Anu-
lar o voto é uma posição cômoda e
elitista, uma atitude idealista e ro-
mantica, que só teria sentido se pe-
Io menos 51% do povo agisse ãa
mesma forma, ou se a lei eleitoral
permitisse a um Partido fazer cam-
panha do voto nulo como forma de
protesto" — foi o argumento usado.

Como conseqüência, restou ao
eleitorado mais politizado do Rio
uma imensa dúvida: votar, sim,
mas em quem? E ainda que, na úl-
tíma reunião realizada no meio
universitário, metade dos represen-
tantes da classe estudantil tenha
decidido votar nulo e a outra me-
tade na Oposição, é mais do que
certo que a proporção de votos nu-
los será infinitamente menor que a
esperada. Porque o jovein brasilei-
ro não resiste à tentação de fazer
uma das poucas coisas que ainda
lhe são permitidas em termos poli-
ticos: escolher um vereador, por
mais precárias que sejam as suas
condições de decidir.

Para uma cidade que foi Ca-
pitai da República e que elegeu
tanto a Câmara de Vereadores de
1946 quanto a Constituição de 1961,
com o orgulho de ser a de melhor
nível político do pais, a eleição de
amanhã não significará precisa-
mente um progresso, nem da poli-
tica, nem da cidade.

Christine Ajuz, repórter do JORNAL
DO BRASIL, participou da cobertura da cam-

panha eleitoral.

CARTAS As cartas dos leitores serão pu-
blicadas só quando trouxerem ai-
sina.ura, nome completo e legível
e endereço. Todos esses dados se*
rão devidamente verificados.

Definição nuclear
"Os fatos acontecem, as notí- '

cias são divulgadas, mas, frequen-
temente, certos detalhes só nos
chegam muito tempo depois. E nem
sempre o detalhe é acessório.

Estas reflexões me ocorreram
ao ler, nesses últimos domingos de
outubro, as reportagens e artigos
do. Caderno Especial (24 e 31/10)
sobre átomo, energia nuclear e pro-
blemas correlatos.

No dia 27 de junho de 1975, o
Brasil assinou um acordo de coope-
ração nuclear com a Alemanha
Ocidental que, em princípio, terá
duração de lã anos, prorrogáveis
tacitamente por períodos de cinco,
desde que não seja denunciado por
uma das partes contratantes, pelo
menos 12 meses antes de expirar
(Art. 11).

' O acordo Brasil-Alemanha (va-
lor global de 10 bilhões de dólares)
foi cantado e exaltado no Congres-
so, na imprensa, na televisão, no
país inteiro. E, na verdade, repre-
sentou um grande passo no sentido
de recuperar o tempo pertido nes-
ses últimos anos, um bom avanço
no rumo da nossa independência
em matéria de energia nuclear.

Um dos itens que mereceram
maior louvação foi aquele que fala-
va da transferência de tecnologia.
Era, aliás, segundo opinião geral,
talvez o ponto mais vantajoso do
acordo, pois os alemães iriam não
só instalar usinas nucleares aqui,
vender reatores, trabalhar, mas
também ensinar a fazer, transmitir
suas experiências e know-how.

Segundo leio agora no CE, não
foi bem isso o que aconteceu. Pelo
menos parece ser a opinião de vá-
rios cientistas brasileiros que dizem
não saber, por enquanto, até que
ponto "a comunidade científica do
país terá acesso ao projeto, e se ele
irá representar de fato uma trans-
f crência de tecnologia".

Claro, todos admitem as vanta-
gens do Acordo, que eles receberam"como tábua de salvação para náu-
fragos já sem esperanças" (José
Goldemberg, presidente da Sòcie-
dade Brasileira de Física), mas não

vêem com o mesmo otimismo "a
possibilidade de absorção da tecno-
lugia alemã pelos físicos, técnicos
e indústrias nacionais, já que estes
nunca fora convidados para opinar
sobre o detalhamento desta tecno-
logia".

Luís Pinguelli Rosa, do Depar-
lamento de Física Aplicada da
Coordenação dos Programas de
1'ós-Graduação da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, vai mais
longe, achando que houve apenas
uma diferença: empresas estran-
geiras, que antes exportavam pro-
dutos acabados, agora passam a
produzi-los aqui.

"E' preciso muito cuidado" —
diz ele — "para que, com esse tipo
de associação, os problemas técni-
cos que surjam aqui não sejam le-
vados à matriz, para serem resolvi-
dos exclusivamente por técnicos, e
cientistas alemães".

Uma das matérias publicadas
no dia 31/10 diz, já no título: "O que
o Brasil queria os alemães também
não deram". A nova tecnologia de
centrifugação a gás, objeto da pre-
tensão brasileira, foi desenvolvida
pelos alemães, ingleses e holande-
ses, conjuntamente. O veto contra
nós partiu da Holanda. Então, tive-
mos de nos contentar com o pro-
cesso de jatos centrífugos jet-noz-
zle), ainda em experiência.

Um dos pontos do acordo Bra- -
sil/Alemanha é a associação da Nu-
clebrás com a firma Steag, alemã,
para desenvolvimento de jatos cen-
trífugos. Dessa forma, afirma o fi-
sico Luis Pinguelli, o Brasil finan-
ciará pesquisas tecnológicas na Ale-
manha, o que "é inédito no relacio-
namento entre nações desenvolvi-
das e subdesenvolvidas". .

De qualquer forma, o acordo é
um fato positivo na história do
programa nuclear brasileiro. De
qualquer forma, a discussão desses
detalhes não vai alterar o que está
fixado para durar pelo menos 15
anos.

Fernando S. Figueiredo —
Rio".

Giscard & Democracia
"Salvo engano, ainda não che-

gou às livrarias do Brasil, pelo me-
nos em tradução, o livro do Presi-
dente Valéry Giscard d'Estaing, Dé-
mocratie Françoise, Mas, pelos ca-
pitulos e tópicos divulgados no Ca-
derno Especial de 31/10, já dá para
ter uma idéia da obra em seu todo.

Um dos capítulos trata da in-
fiação, tema que o CE tem aborda-
do com freqüência, ultimamente, e
do qual temos noções bastante con-
cretas, pois é doença que hoje ata-
ca até alguns países de economia
desenvolvida:

Mas, mesmo falando de assun-
tos conhecidos as pessoas inteli-
gentes conseguem dizer coisas no-
vas ou, polo menos, descobrir angu-
los novos para velhas verdades. E'
o caso, por exemplo, da desmitifi-
cação que o Presidente francês faz
de uma coisa repetida por muitos
quase como axioma: nos regimes
coletivistas e de planificação auto-
ritária não há inflação.

Há, prova Giscard. "Apenas,
ela não se exprime nos preços, fixa-
dos arbitrariamente, mas se mani-
festa então na extensão das carên-
cias, da escassez. Sua medida é ora
a alta do índice (de.preços), ora o
tamanho das filas à porta das lojas
e mercados. E, às vezes, o desequilí-
brio leva à explosão".

Outro ponto bastante lúcido é
quando, no final do capitulo, Gis-
card d'Estaing associa a luta con-
tra a inflação às outras dimensões
do progresso social, numa socieda-
de democrática: "O excesso de de-
sigualdades, que mantém cobiças e
ressentimentos, dá à inflação uma
força enorme. A luta contra as de-
sigualdades é uma das condições da
ação antiinflacionária".

A questão do Poder, num Es-
tado pluralista, recebe um tra-
tamento de extremo bom senso no
capítulo O Poder aos Cidadãos. Por
uma questão de comodismo, ou de
condicionamento, certas pessoas,
grupos, nações aceitam slogans
comi "o poder aos trabalhadores".

Nada mais parcial, pois "o ho-
mem não é apenas um trabalha-
dor. Ele é também consumidor,
usuário, amealhador. Ele tem uma
família e uma vida privada. Por
que é que esses aspectos da sua
personalidade, essas funções sociais
não teriam igualmente o direito d.e
se exprimir".

E' o caso de perguntar: Por

que não dizer então o poder aos es-
tudantes? O poder às donas-de-
casa, aos velhos, aos garis? Claro,
para quem aceita o primeiro slo-
gan, pela lógica, vale qualquer uma
dessas particularizações. E pode-se
ver a que tipo de regimes e Gover-
nos isso levaria a sociedade hu-
mana. Governo de castas, de gru-
pos, de classes.

O que Giscard propõe, então
é o slogan abrangente — no fundo,
a essência da democracia, em seu
sentido histórico mais puro. ,

O que Giscard propõe, então,
é: o poder aos cidadãos. Isto é, aos
homens e mulheres, tomados na
sua diversidade e na sua realidade
complexa, em seu direito à diferen-
ciação e na sua igualdade fun-
damental".

Úm comentário de The Econò-
mist sobre a obra do Presidente
Giscard d'Estaing afirma, em tom
levemente irônico, que o livro ven-
deu 200 mil exemplares no dia da
publicação, mas que o debate em
torno dele ficará certamente cir-
cunscrito à elite intelectual da
França, um grupo relativamente
amplo, que compra muitos livros —
mas que não decidirá a eleição de
1978.

E comenta a frustração de ex-
pectativas de muitos franceses, que
esperavam isso e aquilo da "Demo-
cratie Française" de Giscard, afi-
nal, segundo o semanário inglês,"uma lição de filosofia política do
tipo que (eles, os franceses) recebe-
ram no colégio", uma "utopia libe-
ral" etc.

Salientando a velha diferença
entre teoria e prática, The Econo-
mist afirma que, depois da festa do
livro, fica no ar uma pergunta: "Se
a democracia ideal proposta pelo
Presidente pudesse funcionai na
França de hoje, por que ele não
usa o Poder do seu cargo para
transformar em realidade o que já
fez líterariamente?"

Não sei se o comentário é justo
— como não parece justo o artigo
escrito pelo ex-Primeiro-Ministro
Jacques Chirac para uma revista
francesa, no qual lamenta o fato de
alguns políticos viverem numa tor-
re de marfim. Afinal, democracia
é um ideal dos homens, criado pe-
los homens, para ser vivido neste
mundo. Inclusive a democracia de
Giscard.

J. Nogueira de Queiroz — Rio."

Remédios proibidos
"Não posso concordar com o

Dr Mário Pacheco, quando, em sua
entrevista ao JORNAL DO BRASIL,
desaprova uma infinidade de espe-
cialidades farmacêuticas. Quanto
ao costume de o indivíduo medicar-
se a si próprio, acho condenável
e perigoso; mas, em muitos casos,
não há outra opção. A quem o po-
bre operário, sofrendo, vai, recor-
rer? Às filas do INPS? Aos douto-
res humanitários, que cobram até
Cr§ 500 por uma consulta? Em ge-
ral, faltam-lhes, aos operários, até
os cruzeiros para adquirir o reme-
dio. Então, apelam para o chazi-
nho de casa, a experiência do vizi-
nho ou a ciência do prático de far-
macia. Quanto à portaria do Mi-
nistro da Saúde sobre as pílulas
anticoncepcionais, estou de pleno
acordo, pois acho que nosso proble-
ma número um é a explosão de-
mogrãfica. E' como diz o cantador
nordestino Zabelé: "Diz Zabclê:

Apesar/ Deste progresso febril,/ Ou
o Brasil caça a cegonha/ Ov. a ce-
gonha cassa o Brasil". D i v i r j o
absolutamente da condenação de
certos medicamentos. Já usei e uso
freqüentemente, com ótimos resul-
tados, alguns dos remédios "conde-
nados". Concordo com o Dr Fache-
co era vários pontos, mas minha
consciência de velho clínico e ho-
mem do Nordeste não pode calar
diante de certas coisas. A aqui-
sição de remédios deve ser fei-
ta mediante receita médica. Mas,
onde o pobre diabo, ganhando sa-
lário mínimo, pode consultar um
otologista, para curar a otite do
seu filhinho que chorou com "dor
de ouvido" a noite inteira? Só tem
duas saídas: a fila do INPS ou a
receita do prático da farmácia mais
próxima".

Ezequias da Rocha (clinico-
geral) — Rio."
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O PODER NAS
100 MAIORES

Das 100 maiores cidades brasi-
leiras, hoje, a Arena detém as Pre-
feituras em 47, o MDB em 24, e em
29 os prefeitos íoraim nomeados.

PANORAMA
ELEITORAL NO

ESTADO DO RIO
Olavo Brasil de Lima Júnior

1. São Paulo (SP) Nomeado
2. Rio de Janeiro (RJ) Nomeado
3. Belo Horizonte

(MG) Nomeado ;
4. Recife (PE) Nomeado
5. Salvador (BA) ' Nomeado
6. Fortaleza (CE) Nomeado
7. Porto Alegre (RS) Nomeado
8. Nova Iguaçu (RJ) Arena
9. Belém (PA) Nomeado

10. Curitiba (PR) Nomeado
11. Distrito Federal Nomeado
12. Duque de Caxias

(RJ) r' Nomeado
13. São Gonçalo (RJ) Arena
14. Goiânia (GO) Nomeado
15. Santo André (SP) Arena
16. Campinas (SP) MDB
17. Santos (SP) Nomeado
18. Manaus (AM) Nomeado
19. Osasco (SP) Arena
20. Niterói (RJ) Nomeado
21. São João de Me- ,

riti(RJ) MDB
22. Natal (RN) Nomeado
23. Campos (RJ) Arena
24. São Luís (MA)' Nomeado
25. Maceió (AL) Nomeado
26. Guarulhos (SP) Arena
27: Teresina (PI) Nomeado
28. João Pessoa (PB) Nomeado
29. Juiz de Fora (MG) MDB
30. Londrina (PR) MDB
31. São Bernardo do

Campo (SP) Arena
32. Jaboatão (PE) Arena
33. Ribeirão Preto (SP) Arena
34; Olinda (PE) Arena
35. Campina Grande

(PB) Arena
36. Pelotas (RS) Arena

37. Feira de Santana
(BA) MDB

38. Aracaju (SE) Nomeado
39. Petrópolis (RJ) MDB
40. Sorocaba (SP) Arena
41. Jundiaí (SP) Arena
42. Governador Vala-

dares (MG) Arena
43. São José dos Cam-

pos (SP) Nomeado
44..Santa Maria (RS) Arena
45. Canoas (RS) Nomeado
46. Campo Grande

(MT) Arena
47. Piracicaba (SP) MDB
48. Caxias do Sul (RS) Arena
49. Florianópolis (SC) Nomeado
50. Caruaru (PE) MDB
51. São Caetano do

Sul (SP) Arena
52. Mogi das Cruzes

(SP) 
Arena

53. Vitória (ES) Nomeado
54. Santarém (PA) Nomeado
55; Vila Velha (ES) Arena
56. Lages (SC) MDB
57: Umuarama (PR) Arena
58. 'Bauru (SP) Arena
59. Contagem (MG) MDB
60. Joinville (SC) MDB
61. Maringá (PR) MDB
62. Vitória da Con-

quista (BA) MDB
63. Ponta Grossa (PR) Arena_

64. Uberaba (MG) Arena
65. Volta 'Redonda (RJ) Arena
66. Uberlândia (MG) Arena
67; Nilópolis (RJ) Arena
68. São José do Rio

Preto (SP) Arena
69. Teófilo Otoni (MG) MDB

70. São Vicente (SP) Arena
71. Magé (RJ) Arena
72. Mauá (SP) MDB
73. Cariacica (ES) MDB
74. Itabuna (BA) MDB
75. Guarapuava (PR) MDB
76. Anápolis (GO) MDB
77. Cascavel (PR) Arena
78. Taubaté (SP) MDB
79. Rio Grande (RS) Nomeado
80. Mossoró (RN) Arena
81. Cuiabá (MT) Nomeado
82. Presidente Pruden-

te (SP) Arena
83. Araçatuba (SP) Arena
84. Montes Claros

(MG) Arena
85. Barra Mansa (RJ) Arena
86. Sobral (CE) Arena
87. Guarujá (SP) Arena
88. Ilhéus (BA). Arena
89. Blumenau (SC) MDB
90. Cáceres (MT) Nomeado
91. Franca (SP) Arena
92., Jequié (BA) MDB
93. Araraquara (SP) Arena
94. Assis Chateau-

briand (PR) Arena
95. Quixadá (CE) MDB
96. São Lourenço da

Mata (PE) Arena
97. Cachoeiro do Ita-

\. pemirim (ES) Arena
98. Caratinga (MG) Arena
99. Arapiraca (AL) MDB

100. Juazeiro do Norte
(CE) Arena

A situação eleitoral no Estado do Rio de Janei-
ro, que conta com 64 municípios (4 milhões 763 mil
156 eleitores), caracteriza-se pelo fato de que elei-
ções para prefeito não se realizarão em cinco muni-
cipios, o que certamente não é típico exclusivamen-
te do Rio, todos eles com um número de eleitores
superior a 10 mil. (Quadro I). Consequentemente
não votarão para prefeito 57,62% dos eleitores aptos
a votarem em todo o Estado, dado que os muni-
cipios inciuídos na área de segurança nacional e a
Capital do Estado situam-se entre os maiores muni-
cipios, destacando-se, evidentemente, o Município
do Rio de Janeiro que, sozinho, concentra 50,68% do
eieitorado estadual.

A competição entre os dois Partidos para a con-
quista das 59 prefeituras consiste fundamental-
mente, dentro das possibilidades de cada Partido,
em concorrer com o maior número possível de can-
didatos, visando maximizar o voto de legenda. Ob-
serve-se, por exemplo, 0 crescimento dos subtotals,
tanto na horizontal quanto, na vertical (Quadro II).

Dois fatos importantes merecem destaque no
mesmo quadro: em primeiro lugar, o numero de
candidatos da Arena e do MDB é exatamente o
mesmo em 26 dos 59 municípios. Em segundo lugar,
em quatro municípios o MDB não concorre as elei-
ções para prefeito e a Arena concorre com dois can-
didatos (Casemiro.de Abreu, Cordeiroi.Wmm
Sapucaia), todos eles com menos de 10 mil eleitores.

QUADRO I

N.o da município, por tamanho do Colégio Eleitoral (*)

Colégio Eleitoral:
N.° da «leitores

aptoi a votar
Acima de 20.000

De 10.000 a 20.000

Menos de 10.000
Total

N.° de municípios
Com eleição para Sem eleição para

Prefeito
22

15

22
59

Prefeito
3 (Rio, Duque de Ca-

xias e Volta Re-

donda)
2 (Angra dos Reis.

Santo Antônio de'

Pádua)
0
5

(») Dados fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral.

QUADRO II

N.* d» candidaturas a Prefeito nos municípios
do Estado do Rio (*)

N.° de candidatos da

N.° da Candidatos do MDB
0

1
2
3

Subtolal

0
0
0
o
o
o

2
4
5
4

10
23

Arena
Sub-
total
4
8

15
32
59

Municí-
pios

(*) Exclui os 5 municípios onda o Prefeito • nomeado.

O Quadro III apresenta de forma vinculada duas
características da disputa eleitoral na tentativa de
definir o panorama eleitoral. Por um lado, o tipo
de competição partidária e, por outro lado, o ta-
manho do colégio eleitoral do município. A compe-
tição partidária é considerada equilibrada quando
o número de candidatos de cada Partido é o mes-
mo, e favorável a um Partido determinado quando
ele'concorre com mais candidatos que o Partido
opositor. • "• "

QUADRO III

Tamanho do Colégio Eleitoral e Tipo de Competição Partidária:

Eleição para Prefeito

Tipo da Competição
Partidária

Municípios: N.°s de Eleitores
II III

Acima de 10.000 Menos de
de 20.000 a 19.999 10.000

Equilibrada (igual n.° de can-
didatos dos dois Partidos) 13 26

Arena possui mais cândida-
tos do que o MDB 18

MDB possui mais candidatos
que a Arena 15

Total 22 16 21 59

O Quadro III chama ainda a atenção para o
fato de que a estratégia global do MDB parece ser
disputar nos grandes municípios (acima de 20 mil)
em igualdade de condições com a Arena (coluna I).
Nos municípios médios (coluna- II) a estratégia de
maximizar o voto de legenda favorece a Arena, vol-
tando a favorecer ligeiramente o MDB nos peque-
nos municípios (coluna III), excetuando os quatro
municípios em que o MDB não possui candidato. A
Arena, em contrapartida, concentra seus esforços
nos grandes e médios municípios.

O conhecimento acumulado pela sociologia elei-
toral indica que a urbanização e a industrialização
são fatores decisivos como condicionantes da dire-
ção do voto dado ao Partido, político, no Brasil e no
exterior. O que dizer da estratégia partidária acima
identificada, tendo em vista o condicionamento do
voto pelos processos de urbanização e industriall-
zação? o MDB estaria tratando de captar o eleito-
rado dos centros mais urbanizados e industriall-
zados do Estado, sabidamente com grande concen-
tração operária, e, simultaneamente, penetrar nos
pequenos municípios. Sua estratégia consiste, por-
tanto, em apelar fundamentalmente para o tipo de
eleitor que, no passado, dava seu voto ao PTB, es-
tratégia favorecida pelo fato de o MDB poder con-
tar com a antiga máquina trabalhista.

A Arena, em contrapartida, apóia-se principal-
mente na máquina partidária do antigo PSD. Nas
eleições municipais de 1954—55, a titulo de indica-
ção do potencial representado pela máquina par-
tidária, o antigo PSD competiu em todos os muni-
cipios do antigo Estado do Rio, e o PTB concorreu
em 92% dos municípios, enquanto, os demais Par-
tidos concentraram-se e distribuíram-se por uns
poucos municípios.

As condições gerais da disputa eleitoral, dado
o perfil do eventual eleitor da Oposição, certamente
não favorecem ao MDB no novo Estado do Rio no
que se refere a disputa para prefeitos, quer em ter-
mos do número de prefeitos que venha a fazer, quer
no total de votos para prefeitos, já que grande par-
te de seu eventual eleitorado concentra-se em
municípios onde os prefeitos são nomeados. Sua
grande vantagem eleitoral reside, portanto, não em
número de prefeitos mas no voto de legenda.

Tanto a Arena quanto o MDB enfrentam uma
tendência histórica que, acredito, não seria contra-
rlada nas eleições de amanhã: o comparecimento
às urnas em eleições municipais é reconhecida-
mente o que apresenta os mais baixos índices em
todo o país. A média de comparecimento em 1972,
tomando por base os Estados da Federação, íoi de
73.94% dos eleitores aptos a votar.

__! Mr^^ 
^^ h r

4M M- Jate 
^^^^^^^^BBBBRÜI

_______' :l_<*

'" 4tt2at£Sl&d^&*» ,^~j._—fr—si—i—_ Lm^B

jHf "íífetív^^^^SI BI^^B RP
• **:JmW':'m> -Jmfè'hmi.r-'':'. mm __> ¦• :mm __IÍÍÍk£

¦"¦ m _E ^íSmWim

tMftgM§r^'<- 
i ••,,......• ,, t»

-^?>!t*V. _^u*líim1mMMmmmmmmmT^^^^^WmxJz^mmV~

m^^^^ §:'§ '1 I
§' '**& ••-¦¦

.0':" :™w H

tTii_iiV__ífr _£_____£___¦_____________/_ WMSzs

wmm, I- 9B" . %1_ '1__%í
v--'iví!'5"í :.'¦•»•'••¦-•»< WÊM

'"¦'¦': ** ^j__Ha

'¦¦¦-¦¦ ¦.'':--V-^''- -' ":i;>:í'-^-\- '-.¦'.<.¦.'.:¦¦-- ¦-', "-V. ^111111

mWmM^MMMMMm^ -^ " 
fl

__9 __R§P^ WÊÊsi

M& mMmí&íiJí&ÉÊP

"'"¦•':' mmW§Ê

mÊUÊÊMÊÊÊÊÊáÊÊÊÊÊÊl^^hÊ^^^^u^^^i^.

j^iss^^^^^^^^P^^-iw^^mmmmmm^^- ^mrn^^*-- Ei-ssi^^mlvfm^^mm^UÊkSMmBÊSm^ WGkÊÊKWÈIBÊÍB

Expansão e contração
no processo

eleitoral brasileiro
As análises, prognósticos e espe- mente o longo e gradual processo de

culacões em torno das eleições de ama- extensão dos direitos de cidadão:
nhã' têm sido .predominantemente persiste ainda a visão conservadora
marcadas pela preocupação em situar que impede o analfabeto de votar, o
sua importância e, de quando em vez, qual, entretanto, nao e excluído da
em prever e explicar seus eventuais re- obrigação de pagar taxas e impostos,
sultados a partir do conhecimento • ou mesmo de prestar ó serviço mil-
acumulado do comportamento eleito- tar. Ainda, conjunturalmente, leis
ral do brasileiro. Especula-se, tam- eleitorais impedem o livre transito
bém, em torno de eventuais cenários das idéias entre o eleitorado e os can-
políticos que se tornam mais ou me- dldatos a Postos eletlvos-
nos prováveis a partir de uma análi- Por paradoxal que seja, esta e a
se de conjuntura e de uma análise situação em que vive o pais: per um
antécipatória dos resultados espera- lado existe um pre-requisito legal que
d 

permite a uns o exercício do direito
.¦"•' de voto, :e o nega a outros; por outro

Existe, no entanto, algo de mais lado, a própria legislação em vigor
permanente no que se refere à im- impede, mesmo entre aqueles que pos-
portancia das eleições, das de ama- suem o pré-requisito legal para o vo-
nhã e de quaisquer, outras, que con- to — serem alfabetizados e na posse
siste em situar a eleição dentro de plena de seus direitos políticos — o
um contexto histórico que tem a ver livre intercâmbio de idéias e de infor-
com a extensão dos direitos de cida- mação política.
dania na sociedade política. Nesse Apesar de tais marchas e contra-
particular, o Brasil não difere muito marchas, o eleitorado brasileiro de
do Japão, da Índia, dos Estados Uni- i10je é mais esclarecido politicamente,
dos ou da Suécia. Trata-se de proble- inclusive por sua maior vivência his-
ma que qualquer sociedade política tórica e, certamente, representa me-
enfrenta, e enfrenta permanente- inor a população brasileira. Os dado3
mente. do quadro abaixo corroboram ampla-

Nesse sentido, muitas foram as mente a tese de que, se a arena elei-
vitórias obtidas ao longo da história toral é legítima, e assim é nas socie-
política brasileira no século XX, en- dades democráticas, a participação
tre as quais certamente seriam inclui- do brasileiro na vida política tem au-
dos a extensão do voto às mulheres, mentado, fator que não é de se des-
voto secreto, a cédula única. Várias prezar. Vejamos alguns dados para o
contramarchas caracterizaram igual- novo Estado do Rio:

QUADRO 
CRESCIMENTO DO ELEITORADO INSCRITO, PARA ALGUNS ANOS SELECIONADOS, NOS ANTIGOS

ESTADOS 00 RIO DE JANEIRO E DA GUANABARA '

ANO ~~ R'0 DE JANEIRO GUANABARA

1945  18,6 "' 
"" 26,9

1949  27,5 35,2
1955  32,8 35,9
1960  24,3 33,2
1966  31,1 37,6
1970  33,7 41,8
1972  41,7 43,1
1974 41,7  51,3

;;< Eleitorado inscrito como porcentagem da favorável: persiste a relutância em

população total de cada Estado, segundo esta- conceder ao analfabeto o direito de vo-
tísticas do Tribunal Regional Eleitoral, no Anuário to, e paira SObre a informação pOlítl-
Estatístico do Brasil de 1975. O número de ca 

& tu(;eia iegai restritiva COmO SB O.
eleitores inscritos decresce de 1958 para 1960 cidadac 

brasileiro fOSSe incapaz de
enyirtud. d. r.v.sao, dos título, vahdos, efe- ^ 

racionalmente do yoto para ma_a "m xímizar a defesa de seus interesses.
O eleitorado do antigo Estado do exercício responsável do direito

Rio, que em 1945 representava 18 6% « encontra-se ainda condicionarda população total do Estado passa ^ c ul_
em 1974 a representar 41,7%; no an- ^ legal. Deparamo-nos, assim,
tígo Estado da Guanabara a propor- « ^ 

Pradoxo: 
QS ed

Ça?™Pntort^651 ll%SulS do dos são obrigados a votar, porém cabe
lSS^mVS£^^S£ ao Poder &^.^£*g%
reflete o processo de urbanização maçao política que devem recebei,
industrialização porque passaram os Apesar de o voto ser obrigatório,
dois Estados, refletindo-se favorável- 0 comparecimento às eleições consti-
mente no nível de instrução da po- tui bom indicador do Interesse des-

' pulação. pertado por uma eleição e, prova dis- .
Se, quantitativamente, setores to, é sua variação ao longo do tempo,

mais amplos da população estão hoje e de Estado para Estado no Brasil O
em condições legais de participar do quadro que se segue moste«va evolu-
processo eleitoral brasileiro, qualitati- ção do comparecimento do eleitorado
vãmente o quadro pode não ser tão carioca e fluminense as urnas.

QUADRO 
COMPARECIMENTO AS ELEIÇÕES N0S_ANTIG05_E5TAD0S_D0 RIO DE JANEIRO E GUANABARA *.

A-N~0^ RIO DE JANÈÍRÕ 
GUANABARA

1945 84,8 9°/<*¦ ., 
' 

, , .':, 703 não houve eleição no então
1947 (suplemen.ares) 70,3 oistrito Federal

1950 .-..-. K\ ^
1954 7j'°
1955 57,6 69,9
)958 92,3 »4.9
1962 :'.*.*.: 8i,o ?fi
ioaa 77,5 85'81966 797 86,7

90 não houve eleição
,972 M'o 87,1
1974 °-i-v
- Estatísticas eleitorais do TRE, no Anuário Estatístico do Brasil de 1975.

Tais índices de comparecimento bara). Em 1970, o Paraná desloca o
encontram^ entre os ___ altos do Estado dá OuanaharQuarto lugar,
país, particularmente os índices do e em 1974 a Bania-passa &_ c-oupaf 

|
antigo Estado da Guanabara (só com- 5? lugar, cabendo agora a Guanab^a
Paíár!el^fa°Hn^eSune Sâ° PaUl° ° 69AUfusão 

dos Estados da Guanaba-outros Estados do Sul). e Rio de Janeiro, já pelos dados de
A relação entre comparec mento ^ e Rio <*J™ -^ ^ faz com

eleitoral e nível de desenvolvimento egtpres ma noVQ 
Estad0

nada mais e que o produto da con- que o/ fereel_
centração eleitoral em certos.Estados do^° « JJjreunl§ades 

da Federação.
da Federação, fator característico da ™ °ü 

^ diferença de cerca de apenas
evolução do colégio é eltoral no Brasi^ ™mnümj2"n^ 

relação ao Estado 
~

tanto na República Velha quanto no 200 mu ele lme^nte 
detentor

período posterior ao Estado Novo. Du- °-e ™.m«,
rante muito tempo, São Paulo e Minas da segunda Posição .__..
Gerais disputaram a liderança em O quadro abauco ilustra bastante
termos do tamanho do colégio eleito- bem a «^K&SftiSè
ral estadual, seguidos pela Bahia. Já lecionados, da «laçao emente eatra
em 1945, o Rio Grande do Sul despon- o colégio eleI^ndoa"°hv0°s 

como per!tava como o terceiro Estado, -seguido Elo e su^P?pulfoç^;a"abc-0SnCa°f0 P'
pelo então Distrito Federal (Guana- centagens dos totais nacionais.

QUADRO I" ¦
CONCENTRAÇÃO 

ELEITORAL E POPULACIONAL: N0V0JESJ^0_D_0_RI0^EJAr^^__^

ÃTTO P^ElÍTWETrbT-pOPÚLAÇÃO 
PERCENTAGEM DÇ.ELEITORADO

BRASILEIRO BRASILEIRA^
R7, ' ' 

12,49
1945 8-74 ,,a2
19r0 9,02 • 

12'82
1950 910 12,04
1955 "IU „„
19AD 9.50 ,Z'J¥

1970 9-65 n57

99'^
- Par.'afeiV. d. o,omou-se o número d. eleitores inscritos nos >™°> "'^'J*^„*

J.nairo . Guanabara (ou antigo Distrito Federal, conforme o ano). Fonte: Anuano, Estat.st.cos par,

os dados da população: „,i„«_- jncVil
O quadro demonstra claramente -a^na expenenc a ra e.a dos ul-

se mantlvermos em mente o requisito tm°s „a"°S'?!, condicionado não ape-
legal da alfabetização para ser eleitor, savel que 

^arecsoS0an^eOnciona|OS(
que os dois Estados encontram-se em nas Pel« Jato 

res aci tel0MJ

posição privilegiada face aos demais mas da^ 
^malos apresenta-

Estados brasileiros, já que conseguem ^f^/partwos e candidatos duran-
um indice de concentração regional Jo 

aPc0a™ha0SFundamentalmente, o
do eleitorado superior a concentração ^ftnCra™nSavel reage a problemasdemográfica, em que pese;***__£ f^ t esPque éiL respeito a seus
velmente a participação da Guana- ein^esses J a expectativa que tem
bara- . rf(-o„t-,rin- nuanto ao efetivo impacto que os re-

Os paradoxos acrnia discutido, «ua-™ eleitorais terão relativamen-
a maior participação hoje da popu- ^Unad°Sq/' "?'resses
lação brasileira no processo eleitoral te a esses mteres.es.
são apenas alguns dos condicionantes
que, conjugados às determinações 0|avo Brasi| de lima júnior é professor-adiunto
mais permanentes de Classe SOCial. e pesquisador do Instituto Universitário da Pes-
influenciarão os resultados eleitorais. qui5as d0 ri„ de Janeiro - iuperj.

Cresce, no entanto, de 'importan- '
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-**ap« natural que os fspiritos ca-
¦j taclismicos prevejam gra-
fii ves mudanças na seqüência

J*"***-*"! dos resultados das eleições
de amanhã. Possivelmente, têm
tanta razão quanto os céticos. Uma
complexa e delicada conjunção, de
fatores indica que os votos muni-
cipais desencadearão mudanças,
que estão sendo gestadas há muito
tempo, mas os mesmos fatores que
puxam para o lado da radicalização
atuam como força mcderadora.

E' provável, assim, que os fa-
tos do futuro próximo ou imediato
venham a radicar no espaço estrei-
to entre a previsão dos céticos e a
dos cataclísmicos. Há, expectativas
e perplexidades.de vários tipos,po-
rém na alta burocracia civil e miü-
tar de Brasília sabe-se que, estimu-
lado pela necessidade e condicio-
nado pelas contradições dentro oo
regime, o Presidente Geisel está se
esforçando para encontrar a dosa-
gem certa das mudanças. Elas pre-
cisarão ser rápidas e* profundas pa-
ra fazer face à crise, mas não tão
rápidas nem tão profundas que se
lhes perca o controle.

Nesse sentido, as expectativas
em .relação às eleições se justifi-
cam. Ao assumir a liderança da
campanha situacionista, com deter-
minação sem precedentes na histó-
ria dos comportamentos presiden-
ciais, o General Geisel fez um in-
vestimento político que transfor-
mou o caráter das eleições. Ele as-
pira a recompor sua força política,
afetada pela exaustão da unidade
revolucionária e pelas deférenças
entre seu projeto e seu estilo e a
tradição do regime. Recomposto na
força política, ele procuraria liber-
tar-se dos condicionamentos que di-
ficultam a execução das metas de
sua Presidência. Assim, as conse-
quèncias dos resultados eleitorais
dependem do que eles indiquem
substaritivamente: uma ampla vi-
tória da Arena ou uma ampla vitó-
ria do MDB ou ainda vitórias inex-
pressivas de um e de outro Partido.

Reformar a economia

Em suas grandes linhas, a es-
tratégia para combater a crise eco-
nomica já está definida. Seu obje-
tivo básico é reduzir a inflação e os 

'
déficits nas contas com o exterior,
desacelerando o conjunto da ativi-
aatíe econômica em magnitude qut
está sendo calculada na base da li-
mitação a 50% da taxa de ex-
pansão do produto interno bruto
verificada este ano. Isto é, se em
1Ü76 o PIB deverá crescer 8%, pro-
curar-se-á em 1977 reduzir esta ta-
xa para 4%, ligeiramente superior
a'o crescimento demográfico.

Às medidas de tipo monetário
já adotadas serão mantidas e tal-
vez reforçadas, principalmente as
que, .ligadas ao crédito, foram de-
sencadeadas para conter a deman-
da. Não é esperada modificação
substanciai nessa área, que podeia
apenas ser reforçada com provi-

_,... aencias ligadas à taxa do dóiai,
com o qbjetivo de estimular as ha-
portações e inibir as importações,
e ao open-markèt, que se desejaria
controlar ou neutralizar em sua ca-
pacidade de produzir inflação, iís
restrições às importações poderiam
também ser reforçadas, mas a
idéia de seu controle admlnistrati-
vo está abandonada, cedendo espa-
ço a recomendações para ampiiar
a incidência de mecanismos tais co-
mo o do depósito prévio.

Há muita expectativa em torno
da taxa de.inflação a se verificar

^ em novembro e dezembro. O Go-
• 'verno espera que eia se situe entre

2 e.2,2% ao mes, o que confirmariar a. tendência desaceieradora já cons-
iasada em outubro e faria crer que
as condições estão lançadas para
que se tenha, em 1977, taxas meri-j
sais de inflação não superiores a
2%.

Paralelamente, a lógica central
do programa de redução dos invés-
timentos públicos já está aprovada
pelo Presidente Geisei. As medidas
específicas, em seu detalhamento,
serão conhecidas até o fim do mês.
Não se fará um corte em bloco,
mas cortes seletivos èm proporções
variáveis, prevendo-se ainda que ai-
guns programas receberão recursos
até superiores aos previstos. A idéia
é a de obter-se, como resultado fi-
nal, uma redução dos investimen-
tos públicos da ordem de Cr$ 50 bi-
lhões, quantia correspondente aos
recursos não definidos. Nenhum
programa será operado sem recur-
sos previamente definidos. Esta de-
finição será realizada de acordo
com critérios que procurarão pre-
servar os setores de influência na
baiança comercial e os que, por
motivos sociais muito relevantes,
não podem ser desativados abrup-
tamente. A administração está de-
dicada a cálculos minuciosos. As-
sim, fazem-se contas para saber em
que proporções um dado programa
produz exportações e gera Impor-
tações, decidindo-se a dose de re-
cursos segundo a previsão de seu
resultado cambial. Nessa fase pro-
gramas que exigem importações
poderão até ser ativados priorita-rrámente, caso se verifique que eles
produzirão exportações compensa-
tórias.

O Governo está alertado para
o fato de que a aplicação de cortes
seletivos, tornando mais precisa a

AGENDA
PARA O FUTURO

PRÓXIMO
Walder de Góes

............. mmm . ¦'--"»í^í<^ .

definição das diretrizes governa-
mentais na condução da economia,
desencadeará fortes tensões.'} Até
agora os investimentos públicos se
têm caracterizado por grande, im-
precisão, ná medida-em que, sendo
amplos e utilizados diferenciada-
mente, disfarçavam a existência de
uma orientação muito precisa. Afi-
nal, o Estado investia em tudo is-
so tornava imprecisa a eventual
determinação de privilegiar menos
ou mais determinados setores da
economia., Agora, no entanto, o
grau de precisão aumentará e a
orientação do Estado se tornará to-
talmente definida, criando-se ppp-
sição inevitável da parte dos que
forem postergados pelas novas
prioridades.

Um segundo complicador da
estratégia para a crise refere-se à
capacidade governamental de exe-
cutar a desaceleração. Entende-se
em Brasília que os atuais gestores
dos investimentos públicos encon-
tram-se excessivamente engajados
em seus programas, muitos assumi-
ram compromissos e se comprome-
teram com a anterior ordem de coi-
sas. Igualmente, entende-se que a
esses gestores falte suficiente habi-
lidade e autoridade para aplicar
medidas de controle com o rigor
que elas exigem. Se de um lado
muitos dos cortes incidirão sobre
gastos militares, de outro eles pri-
yilegiarão ou penalizarão setores

da própria burocracia econômica e
da economia privada. Nessa base,
considera-se em Brasília que o pro-
grama não será levado a bom ter-
mo caso sua administração não se-
ja capaz de atuar sobre setores mi-,
litares, sobre áreas empresariais e
sobre os próprios gestores da buro-
cracia comprometidos com a politi-
ca que está sendo vencida.

Reformar o Governo

fazem do Chefe do Governo predis-
posto a não reformar o Ministério:
a significação ideológica da desig-
nação, que agravaria o quadro de
confrontações e afetaria a imagem
externa do Governo; a significação
que ela teria dentro do quadro deli-
cado da sucessão presidencial, dado
o pressuposto de que se poderia dar
nascimento a uma candidatura ai-
ternativa, contrariando as pré-defl-
nições existentes.

A alteração de pelo menos uma
posição na alta assessoria política
do Presidente também se encontra
sob cogitação, com vistas a armar
o General Geisel de condições para
enfrentar, no próximo ano, a nego-
clação uas condições que orien-
tarão, em 1978 ,a sucessão dos Go-
vernadores e a renovação total da
Câmara dos Deputados e parcial do
Senado. Esta questão é tão mais
delicada quando se sabe que as de-
cisões políticas ligadas a 1978, rela-
cioriando-se com a crise econômica
num movimento de efeitos recípro-
cos, assumem vinculações inevitá-
veis com a sucessão presidencial,
que estará no cerne de todo o pro-
cesso de negociação a se intensifi-
car no próximo ano. Se recompo-
sições ministeriais são previsíveis,
mais ainda o são medidas tenden-
tes a compatibilizar a distensão po-
ütica com a reivindicação de segu-
rança do processo de transfor-
mação política.

. • Observações desse tipo torna-
ram-se freqüentes e provocam
preocupações em áreas importantes
da Administração. A recomposição
da equipe ministerial, a partir de
argumentos dessa natureza, está
ganhando rapidamente adeptos en-
tre civis e militares de projeção em
Brasília. Mas a todos, militares e
civis, não escapa a constatação de
que a tendência básica do Presi-
dente é evitar alterações, devido ao
fato de que o General Geisel tende-
ria a considerar que a substituição
de ministros poderia parecer con-
fissão de insucesso de seus critérios
de escolher assessores.

O Presidente seria ainda sensí-
vcl à repercussão externa .de uma
reforma ministerial, supondo que
a substituição de parte ou de toda
a sua assessoria econômica poderia
afetar a credibilidade de seu Go-
verno perante investidores estran-
geiros voltados para o Brasil.

Nas áreas onde o assunto é dis-
cutido, tem sido observado, nos úl-
timos dias, que o Presidente vem
considerando os argumentos favo-
ráveis e contrários à recomposição
do Ministério e, sem embargo de
suas razões contrárias à mudança,
constata que para enfrentar a crise
ser-lhe-ia conveniente dispor de
uma equipe mais enérgica. H á
constantes alusões em Brasília, aos
dissabores do Presidente quanto à
persistente falta de resposta, na

rapidez e na eficácia, a instruções
que ele transmite a alguns de seus
Ministros. O Presidente estaria
convencido, assim, de que sua es-
tratégia da arbitragem da diver-
gência ministerial está esgotada,
pelo menos com a atual equipe.

E' claro que o Presidente não
abre mão de seu estilo, isto é, do
controle pessoal da ação do Gover-
no. Esta é uma questão fechada so-
bre a qual não cabe discussão. O
estilo presidencial dispensa formu-
ladores mas, na opinião de muitos
de seus conselheiros civis e muita-
res, exige executores mais eficazes.
Tais conselheiros mostram-se con-
vencidos de que o cruzamento das
três dificuldades que caracterizam
a conjuntura — econômicas, politi-
cas e no dispositivo militar — con-
duzirão inevitavelmente o Governo
à necessidade de confrontar fortes
grupos de pressão, localizados prin-
cipalmente >no Exército e no empre-
sariado.

Essa percepção estimulou, na
semana passada, discussões em tor-
no da possibilidade de que o Presi-
dente designasse um General do
Exército para, a partir de um posto
ministerial qualificado, dirigir as
operações da equipe econômica. Sa-
be-se em Brasília que a idéia é
atraente para o General Geisel,
mas sua adoção encontra-se obsta-
culada por duas significações bási-
cas, além de todas as outras que

Reformar a Política

Qualificados setores militares,
burocráticos e parlamentares de
Brasília estão persuadidos, de que
as condições para 1978, com vistas
a ajustar os objetivos de distensão
e segurança, serão criadas mais pe-
ia negociação que pela transfor-
mação profunda das regras do jogo
político. Considera-se viável, por
exemplo, que se forme um alto c'on-
selho, adido ao Presidente, incum-
bido de negociar com o MDB.

Com o Exército e com os em-
presários, condições politicas capa-
zes de impedir que a confrontação
entre os dois Partidos arme^a resis-
tência contra as eleições diretas
previstas na Constituição. As nego-
ciações poderiam chegar ao terreno
da escolha de candidaturas. Na
Arena quanto no MDB, assim como
acertar modificações capazes de ai-
terar o quadro atual de tendências,
de acordo com o qual, em 1978, o
MDB alcançaria o controle do Con-
gresso e da maioria dos Governos
estaduais, afetando a segurança re-
volucionária ou pelo menos criando
um quadro político crítico para o
próximo Presidente.

Medidas tais como a instituição
da sublegenda a nível nacional, o
voto distrital, a suspensão ou mes-
mo extinção da fidelidade partida-
ria, são perfeitamente previsíveis.
Havendo consolidado seu compro-
misso com o blpartidarismo, o Pre-
sidente poderia, nó entanto, apoiar
a idéia de transformar a Arena
num Partido de dois perfis, um dos
quais absorveria as forças mais
conservadoras do regime e outro as
forças mais liberais, parte das
quais poderia ser atraída do pró-
prio MDB mediante o recurso da
supressão do instituto da fidelida-
de partidária. Novas formas de vln-
culação do voto, envolvendo os piei-
tos para Governador, Senador e
Deputado federal, podem ser in-
cluidas dentro do campo de possibi-
lidades, como meios de reforço das
composições.

Todavia, salvo na ocorrência de
acidentes políticos graves, não
serão adotadas fórmulas tais como
a da prorrogação de mandatos, mo-
dificação radical do colégio eleito-
ral para os diversos pleitos e trans-
formação do .bicameralismo em
unicameralismo, iniciando-se com a
transformação do atual Congresso
em Assembléia Constituinte com
vistas a nova legislação constitucio-
nal que incorpore aspectos vitais do
Ato 5. Muitas destas idéias estão
sendo discutidas inclusive dentro
do Governo e um estudo recente
chegou à conclusão que mais ae
cem diferentes fórmulas para 1978
foram objeto de cogitação em cir-
culos relevantes de Brasília, nas ui-
timas semanas. Se tais cogitações
não podem ser encaradas com se-
riedade, por absurdas nas atuais
circunstancias, elas servem, porém,
para revelar a perplexidade dos se-
tores que, embora atuantes em
Brasília, não se encontram perfei-
tamente a par do pensamento go-
vernamental e militar dominante.

Os resultados das eleições de
amanhã stão destinados, na opi-
nião de qualificados gabinetes bra-
siliénses, a causar forte impacto na
direção política futura, que.depen-
dera em grande parte de como se
coordenarem diferentes resultados
eleitorais com diferentes tendên-
cias já existentes. Embora não se
entenda que os resultados eleitorais
possam alterar a correlação real de
forças — politicas, militares, em-
presariais — entende-se que algu-
mas novas combinações na base de
tais resultados podem, eventual-
mente, estimular a manifestação
de forças que, expressivas ou não,
decidam apostar em ações mais ou-
sadas.

Resultados eleitorais com dife-
renças escassas, favoráveis ao Go-
verno • ou à Oposição, tendem a
manter inalterável o quadro atuai,
que não autoriza ações ousadas, no

futuro imedia.to, de quaisquer das
partes envolvidas. O MDB comporá
e apresentará um desenho de vitó-
ria e ela certamente será contesta-
da por análise governamental es-
truturada em outros cálculos. Uma
expressiva vitória oposicionista, po-rém, certamente agravaria as
tensões militares e desencadearia
pressões capazes de criar ambiente
para gutoritarismos. Uma expressi-
va vitória do MDB reforçaria subs-
tancialmente os setores mais preo-
cupados com a segurança e o pró-
prio Presidente talvez se persuadis-
se da necessidade de reforçar a ar-
madura de segurança do regime.

Uma eventual vitória eleitoral
do Presidente Geisel por larga mai-
oria, em níveis capazes de tornar
impossível qualquer versão de vitó-
ria oposicionista, poderia ocasionar
efeitos de duplo sentido. De um la-
do, a Revolução se fortaleceria
como um todo e, dentro dela, o Pre-
sidente Geisel ganharia espaço pa- '
ra manter seu programa de trans-
formações, gradualmente; de outro,
poderia ser suposto o crescimento
da liderança presidencial sobre o
próprio dispositivo militar da Revo-
lução, na medida em que ele, líder
isolado da campanha situacionista,
pudesse declarar a existência de
um vínculo próprio entre sua lide-
rança e a maioria da população.

Reforçado em seu espírito vo-
luntarista, na hipótese do crês-
cimento isolado de sua liderança,
poderia o Presidente supor a con-
veniência e a oportunidade de per-
suadir os militares a introduzir
mudanças mais substanciais no re-
gime, impondo às transformações
ritmo que agilize os passos atuais
do programa de distensão. A idéia
que preside esse quadro de propósl-
tos, valorizado por alguns setores da
assessoria presidencial, parte do
pressuposto de que um novo pacto
social já pode ser negociado para
romper a crise que se configurou, a
partir dos sinais de exaustão do
pacto de 1964. Caso os aconteci-
mentos assumissem tal sentido,
certamente renasceriam sugestões
quanto à possibilidade de que o
Presidente adote a iniciativa de re-
formar o Ministério, unformizan-
do-o ideologicamente. Ele faria,
então, um Gabinete apto para
as maiores confrontações que
adviriam. A própria idéia de bifur-
car a Arena em dois perfis teria
outra utilidade, qual seja a de utili-
zar o perfil integrado de forças li-
berais, talvez de tipo nacionalista,
para controlar os sindicatos, que
seriam liberados, e regular as ten-
soes sociais, que aumentariam na
medida em que se ampliasse o coe-
ficiente de participação política da
população.

Uma tal direção iria significar,
necessariamente, um modelo
econômico de contornos mais niti-
dos, pois dentro do próprio Gover-
no há divergências sobre se atual-
mente existe algum modelo. Tal
modelo novo tentaria ajustar uma
plataforma nacionalista ao esque-
ma atual de abertura da economia
nacional ao capital internacional,
na suposição de que não existe
contradição irremediável entre os
interesses do capitalismo internacl-
onal e a ideologia do capitalismo de
Estado.

A par dos riscos políticos ine-
rentes a um projeto dessa nature-
za, seus adeptos têm sido alertados
para o fato de que uma conjuntura;
caracterizada por déficits nas con-j
tas com o exterior, dívida externa
galopante e inflação acelerada
aconselha mais realismo, na formai
de políticas capazes de atenuar os
choques, ampliando os apoios a um
programa de correção dos desequi-
librios econômicos atuais. Dentro
da equipe ministerial, ambas as
orientações despertam interesse e
são defendidas. O amplo reforço
isolado da liderança presidencial,
supõe-se, ofereceria munição tanto
para uma quanto para outra opção.
O Presidente Geisel poderia usars seu maior poder seja para confir-
mar a gestão e a estratégia de seu
Governo, seja para alterá-las. De
qualquer modo, tanto na hipótese
de vitória ampla como na de vitó-
ria limitada, versões mais pruden-,
tes indicam que o Presidente fru-
trará céticos e cataclísmicos, crian-
do caminho para as reformas sem
o risco de perder o controle do pro-
cesso que as pretende promover. A
forca que ele obterá das eleições,
assim, lhe será menos útil para im-
por reformas profundas do que pa-
ra atuar contra os grupos rebelados
contra seu projeto em curso.

Algum tempo decorrerá ainda
antes que os resultados eleitorais
possam produzir seus efeitos menos
ortodoxos, caso venha a produzi-
los. A interpretação dos dados con-
sumirá semanas e a fixação de uma
agenda para o futuro dependerá
também de fatores que escapam ao
poder direto das urnas.

Walder de Góes i chefe da sucursal do

JORNAL DO BRASIl em Brasília.
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Anda de Frescão quem não é
cliente da Auto Modelo.

Cliente da Auto Modelo anda
na coisinha mais simpática

confortável que o Detran jáemplacou nesta cidade: a Fresquinha
da Zona Sul - uma Kombi de luxo
com ar condicionado.

Na Fresquinha, você vai pracasa ou escritório ouvindo música,

lendo o jornal ou simplesmente
pensando na vida.

A Fresquinha é a verdadeira
pausa que refresca.

Mas não é a única vantagem
de ser cliente da Auto Modelo-Sül.

Tem ainda a oficina VW mais
famosa, completa, rápida e eficiente
que já desembarcou nas praias
do Rio.

Você pode entregar seu carro
às 7 horas da manhã. Trabalhamos
diariamente até as 18 horas e aos
sábados até as 12.

E revisão pro mesmo dia é i
revisão pro mesmo dia. Ponto final.

Pra comprar qualquer carro
da linha VW, você encontra a
Auto Modelo aberta diariamente até
as 22 horas, sábados até as 16 e
e domingos até as 12.

Tem sala de espera com
ar condicionado e mil gentilezasemocionantes, que só o maior

Revendedor Volkswagen do Rio
pode oferecer.

Dê uma chegadinha ali na
Lagoa, perto do Corte do Cantagalo,
onde se ergue a estátua do General
San Martin.

O mínimo que pode acontecer
é você se acostumar •
coma Fresquinha da Zona Sul.

Auto Modelo S.A.
Revendedor Autorizado Volkswagen

v- Av. Epitácio Pessoa» 2664.
QK\ Tel.: 257-8040--Lagoa.

fâh 4l*ffO Mocf<e#o
^W O carinho que faltava na Zona Sul
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Num desdobramento lógico de suai
atividades a Companhia União nos
expande sua ação ao extenor. , . -., ¦. ,<_:., <_. lu. a
compra da Hills Bros. Coffee. Inc . dos Estados
Unidos, através da quai vamos vender o nosso
café. torrado e moido. e outros produtos naturais
brasileiros, diretamente a milhões oe
consumidores americanos

Agora e a vez do mercado árabe. Em breve
estará operando a Kuwait Sugar Company. cujos
objetivos são o refino e a comerc-aiizacão do
açúcar naquele pais

A União participa deste empreendimento
com 49°: do capitai, porcentagem máxima que a
legislação do Kuwait permite.

O empacotamento e a distribuição de acucar
brasileiro começarão muito em ere\ e O refmo
terá inicio em aproximadamente uos anos. a

icidade inicial de produção será a<
milhões de quilos de acucar por ano

Alem do investimento e óo projeto, cabe a
União supervisionar a construção fornece'

equipí
ncia e treinamento técnicos. Isto significa

que. garantmdo a exportação de acucar brasileiro
para ser refinado, empacotado e distribuído peia
nossa coligada Kuwait Sugar Company. ainda
estaremos exportando equipamentos e
tecnologia brasileiros

Como aconteceu por ocasião da compra da
Hills Bros. Coffee. Inc. também esse novo
empreendimento encontrou o apoio das
autondades brasileiras. A intermediação exerc aa
peia Interbras foi fundamenta!. E o Governo
brasileiro prestigiando a íivre-iniciativa naeom=-

A Companhia União dos Refmadores e a
CoDersucar. responsável por metade do acuca*
que o BrasH produz, dão assim outro importante
oasso oara consolidar a conquista do mercaae
pvtpmn nam n? produtos naturais brasileiros

a Kuwait Sugar Company
abrem-se as portas dos emergentes mercados co
mundo árabe. Acucar neles1

COMPANHIA IUNIÃ0J DOS REFIIMADORES AÇÚCAR E CAFÉ
copersucar
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Dentro dos escritórios nem sempre é verão. Geralmente o ar con-
dicionado origina uma temperatura siberianà. Daí o blazer, cíaro
e alegre. E o chapéu ajuda a enfrentar o sol quente lá fora. (p. 22)

ra® AGGS INDÚSTRIAS GRÁFICAS S. A.
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Por problemaüou na falta deles, au-
menta no Rio o número de pessoas que
recorrem à meditação — budista jpr
transcendental — para encontrar arfSu
caminho. São jovens e velhos, jfue se
reúnem em Santa Tereza ou na
Avenida Rio Branco, fechamos olhos e
não pensam em nada. Essa prática
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milenar, comurfraio
difundindo de forma súrprèèfi.
Ocidente, sobretudo na £un
Estados Unidos, onde proliferam as
sociedades. Aqui, no Rio, a maioria, <
pois de recorrer a varias religiões, cal-
mantes e outras práticas, a j^Êjfl£J@^
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mulheres de me;a dac
aparência e orice^- : . ers;
também com co;e* cs c
tes fecham o- :'hc . .: .
oração do IVm ge 

- • -;
ditam. Algur ;_ es- -a -.

tradicional de otus
cruzadas cc os
sobre a co-; da :.-.-- .
outros esta . simp •:.- -r •

tados, co- _s m; .
colo. Os 2'. mmu". . : - •

passar ;. ..o me- . . . .--;
não est,- -edita- : 2-er

g'jpo ..-" -ersa .. - :
-obre . _'-e jcc- . : .-
medi'-. ác ..ias - • c.- -

5 . ::edade _ : -• a :'. _-
a mples *»- a ;- -: c-
verde "e:o ce ar ._'-•
turísticos na Core :
dízeres "Se-

.Gtôni.Çc-.bn fi;- - -.
baixos forrados c-

•No,fundo, o _ • ¦-
V.vefasícurtas e . -

Í;dè.:Bij<_a. \ -

Mfíépresentacãs

tyjtas. Vazia : .-.-• •-.- :
SpvSala agrega .: -. ¦-. ¦ . .

^ã*r pingos i¦":•-..•__ - ......
budisrrc e da sua prático

i meditação.

*o, ou sim-
io r i'a o

¦ ¦ : ¦ .'. cr _ Fe .-.sr ;. of
. : .-• :•- -•¦"•*¦ da' jcoc¦ . ¦ ¦ : : - ¦ ' ^ _ 

c a- Don
/at_- ::.:.-••¦¦ : .jcasião

'.".->e -¦ .'. : : _.¦ inny.: Seus
- . . •.- : : :e bdo agora

:•- ¦: . estava lá no
•>¦::. ;C . :•.•:•- .OiTi a mulher e

: i_.. l. ;- :. •- to forte a pele
..— n-c--- : -.- sc-nso aoerto, ele

• j .- cor q_e :e-'C_ de ser monge
\-~-pem um papei mais exe-

.ut.vo na Sociedade.
¦ Q jando v;m oo Ceilão em

'967 a •jndei a Sociedade, todo
rnunoo argou tudo nas minhas
mãos, em Grande dependência.
'ensei entac
bociedade e

¦orrer, eia aca

nto eu viver,
mas, quando
ba. Deixei-a

,-nao para que ela continuasse,
para q^e outras pessoas se en-
carregassem oe difundir o budis-
mo, a meditação. Deixe, de ser
nonge em 1972, casei e natu-

¦ ihzei-me brasi:e!ro A vida de
3"ge pode carece- estranho

e mais ieve e mas acradávc-'

:ade _e ser

Don Kuíaíufya cz que cão
jo bras;- ,c2'3 d,._ yar o

: . •¦o,i'SOjrnc rengáo. mas
3 -amihro da ao're:a com-
io através do ODservação

¦ :ão e da meditação, sem
co ou rituaus. A^uatmente

t^txmta .£ ¦ J • ---pa :_a e r^aba:-:
como assistente -p :o- - -_c':c_
homeopata Coi._ jc-ra--.. _r: ,z

- Sou fel!/ "Ora ,'.- ; cnn-
cipal parte de " ¦-. 'deai a

difusão de . .1 . • esta
realizada : .- ¦-. ..'-.¦, cesta
Socieda :-.- --; ://-.•" .- gran-
de pror. ¦.-- a :. :.•: /.. :c muitas
vezes ;/oc-/;'- . :. .-: /• o como

•"reliqi-c es*-id -. ;.cr-.madas á-

^••^

•: .• -i .-c cesta
..-¦-' .- gran-

:.•: /.. :. muitas
. :. .•¦; /¦ o como

: .c c-.madac _-
c :¦• cs, no en-

.ac; a para com
sas como elas

>sôas, ou a^ma

>oc '--c j Je, e por .sso as pessoas
lão ¦ " 3m ligadas nem aqui. A
*na.''.r:a ~ac tem capacidao_ __
. .- pree -!er a imoortãncia da
l'..*ica o : . .*r : que e a
meditação, -s ¦ -.-_ .-_ fazemos ai-
lum rcua; . ,.t .enso e ""ores

D3ra er'-^,_ :r Todo ritual tem
forca - as pessoas apegam-se,
assim, ;om mais faci|;oade.

Para um ocidental, a cem-
preensão co 6udismo, com _uas
variantes e dif;c Om ~do de
hindu^mo, o oudis^d tem at_ :
men+e _uas escolas principa»s.-^-;;'-,?- ou ,:e , ou ainda es-
coia ao 

'\iorte 
mais comum na

q.-enre

,jdism:
d;r cor

-0
prática

.JMPÉ



^s#^ m

SÍp\o

t:."¦! os,;'í,t_»tJídehta^s-a^ ..se*ii-_È^2
J | ^dõs.^It2jiámecè^]^àcfe de um

medi]

[ pode*ocí| |ftpdà jgji
Monçjeíjíi^que^e?-ta ten-'d

; L tani^l^^f^pbucús, ,#daptapábs^
j | ásr^ctésr' exteriores do.: büdfemí^J^:

- Brasil,- sem tocar- «poréri^- na^-|S
í jr .essência.' Ele, por- exemplo^ nao^

i sai à/foa ye^mr
iamãr*a affençãç)^^

i^sJ^ ,j e^^avalri-^.^^^"ciedadí^gudisâ/fórijr^le^

por im o t i v o s 
'd 

SéYe n t es: 
';¦pará^f^á

. pésoíy.ef^p roble más, ^dü^-pãra;.
aumentar 35 -autoconhecinièn to:"_?"',

i '^.Ofe^comurn, 
porém, um fator:W'^^*'

T biíira de uma paz intem.a, rnáiòT*?
- Tiais ccnstar :e. ,

A meditação traz uma
.e-ta oaz * co ~:;s ;eve. Não
am' c_.fc 'eso va : mo e~as, mas

rri o..- "aga t-a^cMioade oara^V""1
•- :. 0 ouosmo não é, para

Nos tf

encC'"

toi-mentados c_

~as alqj*"i

o ras si.as

ianeira c? :' a vida.
Kennc .e aesse' <._> arios, es-

• ."a -:- oe Vedici' ai
5e não 'psséfc oudismo,

-staria no Pinel-P <-"ocurei a
Sociedade Ká u~ a-o porque
lir-a stí-rios Dror -" as r a famlual
Esta.a d«üesoera'ja. cnorava dia
e m ••- Graças - De^s me en-

ensame< .~s at;-; sji

os masr " _ uw

•O-.fà ne:itacas>*í-^r
Cotti u nr» ~ . Jí$jij^fcc' o' e -'

~t?oo*3rea e ? :.3Df £9^ras~ -1.
K^^JWter iâkssran.' recorda o
carnxnrp qu? ."• íewelef.'ao ouâís- j• o, e tala serm e rOr*çp ó&->es~ -

ic**.. de .::,, *fm.. > ^ oV e* vo.
- cm Tr • >/*-.- -¦ Mina?

s>" - - " <? - _jta|« 
•*- -"

ser.cc i;

:o. e "" I-M-.

V
üftaJea

--: 
ge, JH^Tailân-

r. s r~" 
':'-"^ 

ixa ÀrJjRÈí" :'3, o
Y: ¦•-• -r .*è a_t^*òrigeos de
s. . _-„; espiritual: fühc Oe

i".. oeses, o pai, dono de ar-
mazém num bairro pobre, teve
contate desde criança com o
sofrimento humano.

— Esse aspecto insatisfató-
rio da vida me tocava muito e não
encontrei respostas nas religiões
tradicionais. Com a medi:.-;."-o.
ficamos semore atentos m-\: os

servanco-os o
cm vos de u*"
ce ui'i f ri -_

p^nr^d ¦ -.

pente --- o,

o - ermos

tar o r o"

U . onc" r,iz c.

dfTracào df

JCeiião.

¦c_c?-' .-••;•:os sao
¦(. o •- o" "•do e

. íih: -¦: jn,. onstituicão
¦,'ousLa sob o lantc largo
3mare?o. Fa.3 :muoo sorri muitos
e transmite tranqüilidade. Levar»-"

•-« diariamente 
"?s 

quatro da
,.oâ medita e taz palestras

esse e o seu Cr- co objetivo. Von-
ge oá 35 anos, não tem pátria,
vive onde e chamado, fica nos
lugares em que há pessoas in-
teressadas no budismo. .

- O bud;s -o e uma forma
oe ter felicidade, de se libertar de
tocas as angústias e inauieta-
cões, e tem como omet.yo :;
puriíiccfão da mente. Quando se
é livre. : ; je-se \ er :-. 'ea''^.?-.:.-;

Do cor-.-.-- o, o mundo e .orno
um hosoic.o, como tá o :-a 3uda.

:-..> ..;,gad0: ..-i' ¦ .a ¦" aiona ae
ooo^ens O" '"u;h-rres entre os
sócio5 "os r "' ¦¦ o\ens e de
:•¦¦-¦ ¦ mais .• v - ''^-M»eiros

" >nor '"¦¦.-. .'joÊBStfcb itv-
-,'-¦•'.• nafè-veVnos néf
:;¦¦¦ ,;ra :-• -ps: istas para a
.. ••,.Ctí „ . -¦ ¦•_. *->j

-.•'. ; e poc^..*,!,cs om
oreenc-• . :a e a morte - diz o
Mono_ r ^ied - é precís^.^
autoconhecimento, e • ¦"•t-à-

gac?o fundamental é: -...-jin-sou
Quando compre?- JerriOS os

:•: "quem sou eu' compr-v'-
oemos também a v oa e a ,: '-te

Muitas.pessôãsr sfocuram0-
perando atgò" sobrenatural ou
po^~-e_ psíquicos e. c^- -¦ não
• ..atram nada disso nuitas'
vezes desistem. O buj.^mo é
cientr'ico. lógico,• racional e èn-
sina a pensar de maneira lógica,
não se baseia em fé ou crença.
D-spomos de um 

',-iooratório 
para

nossas próprias • «periências e
constatações •. são o nosso
corpo e a ncs&a mente, sem: ••¦

em interação
A oratca d;- - ed m;co no

budis" : não i nyida: e feita a
meditação-d' j.mor universal, in-
duzida por um condicionamento
no sentido de desem-o ,e: o
amor. Embora no 0' ente se
adote apenas a pos' ac oe lotos.

toe ~^i anos, nao trabalha) f
Pa:o rr.editat"ão para me

nelho-a-, para at.ngir üma au- r^
topm'eicèo. (P.ómuto Pereira de
Souza. 17 anos, 1 ° cientifico) %

Antiaamente, achava"'
•jdo confuso supèrflf"
objetivo. Encontrei, há-_Srs g^os,r_,vés da meditáçãoffl_rWS sen-

10 de paz muito grande,-vinda
m¦•"- e não de fora. 4

Ja fiz retiros omongados^ mas
depois de algum tempf^èenUíi^
necessidade de pessoas —"só;èe, ^
sabe se está tíem ou não em con-.
tatq cornos outros. A meditação
a ePbudismo não são urna reli-i c|' 

ogião m.as um treino para desen--*m
/volver a v sáo interna, o discer-

s rírjr e •" t o e o bom sensp^-^r^

ji rnec, taoão: facilita o contato côm"a 
realidade: o que tira a gente da

realidade não é a meditação,
mas a fantasia, a falta 

"de__com-

preensão a gnorànGi' 
"

Aiexandre Reck \^^__
engenheiro* . ;jp|i£gf

Estouc:nüma busc^pso^i
tínoa deíâlgò^perfíranénté^t^e^
vou eridóntr.ací^iíao sei. Najfjp;

•ijdepende dorBüdismo, depende
líe mim. (Arturo, argentirio de 22 _ ,;
anos, em soa primeira visita à

: Sociedade. Mora atualmente no
I Rio. >--' 

' :':¦

Faço meditação há oito
anos, sou feiiz, nunca tive uma
crise na v;da. Acho errado buscar
uma Mos':' a ou uma religião para

í fazer as pazes com a mulher ou ."¦

I ac^a* „rn emprego'. Vim.aqu^:
motivado por uma busca d.e^iá^
evolução espiritual, sen-i nenhum- -'
ca-^e- terapêutico. (Wa|dphier

, da Costa', ad.ogado. 50anoáJ! «o
Susana^hildíl;; jâ
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les podem ser vis-
tos na Blooming-
dale's e na Tif-
fany's, em Nova
Iorque, nas Galle-
ries Lafayette,

em Paris, no Casino em Monte
Cario ou em Cerutti, Roma. Nos
bolsos e nas pastas de executivo,
trazem dólares exatamente iguais
aos dos outros turistas, exceto
por um detalhe: são dólares que
cheiram a petróleo. Não são os
grandes investidores, como o
Xainxá do Irã, que comprou no
mês passado 25% das ações
das fábricas Krupp, na Alemanha,
para no dia seguinte acenar com
um aumento no preço do pe-
tróleo, baseado no indiscutível
argumento de que o poder
aquisitivo dos países árabes es-
tava caindo, pela importação
inevitável de tecnologia. Estes,
os que invadem as casas sofis-
ticadas e os magazines populares
com seus djelabas brancos,
machucando os tapetes felpudos
com suas sandálias rudes, são,
na maior parte, a arraia-miúda na
hierarquia dos petrodólares.

Trata-se dos pequenos
emires, dos comerciantes bem-
sucedidos, dos discretos invés-
tidores que viram sua fortuna
crescer desproporcionalmente
nos últimos anos e não sabem
como gastar seu dinheiro. Duas
motivações os impelem: o fas-

cínio infantil pelas maravilhas da
sociedade de consumo e a
prudente certeza de que um dia o
petróleo vai acabar e que, por-
tanto, é preciso investir em
coisas menos voláteis. Numa
época em que a libra esterlina
flutua desamparada e as grandes
fortunas britânicas lutam para
preservar a dignidade, eles es-
colheram a Inglaterra — mais do
que os Estados Unidos e a França
— para aplicar seu dinheiro.

Os pequenos — em termos
de petrodólares — investidores
árabes preferem a solidez tran-
quilizadora dos tijolos e do con-
creto à duvidosa substância dos
papéis e das ações. Foi o que
aconteceu, por exemplo, em
1974 na Inglaterra. Depois de
uma ascensão vertiginosa dos
preços dos imóveis pela espe-
culação, veio a inevitável queda,
acelerada pelas greves e pela
semana de trabalho de três dias
em alguns setores. Já sem fô-
lego, os investidores ingleses
retiraram-se da arena. Era a opor-
tunidade de ouro para os exó-
ticos sibaritas, com seus pbl-
pudos talões de cheques. So-
zinhos no mercado, começaram
a comprar prédios, edifícios, an-
tigos castelos e pequenas re-
sidências. O dinheiro, já na época
um problema para os britânicos,
era para eles apenas um volume
incômodo a encher os bolsos e a

I
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Os conservadores ingleses têm pelo
menos um consolo: até agora, apesar de
todo o dinheiro que trazem, os árabes
ainda não conseguiram comprar o
Palácio de Buckingham nem os ônibus
de dois andares

pedir um destino mais nobre. 0
recorde foi batido por Mahdi ai-
Tajir, na verdade uma figura nem
tão apagada, mas um dos ho-
mens mais ricos do mundo, que
comprou à vista o castelo de
Mereworth, perto de Kent, pela
atordoante quantia de 500 mil
libras (cerca de 95 milhões de
cruzeiros).

Em nível mais pessoal, con-
tudo, há as incríveis incursões ao
estilo das mil e uma noites pelas
casas mais sofisticadas e as lojas
de departamentos. As mais ex-
clusivas não se recusam a abrir
suas portas fora da hora de ex-
pediente para acolher os ricos e
excêntricos fregueses. Prateleiras
internas de roupas feitas, vitrinas
cheias de estojos com jóias carís-
simas ou simplesmente de
imitação, variados tipos de re-
ceptores de rádio, amplificado-
res e tape-decks desaparecem
rapidamente, uma vez assinados
os cheques.

Na verdade, a febre de com-
pra dos portadores de petro-
dólares não se limita aos imóveis.
Os tesouros artísticos tornaram-
se também área de investimentos
igualmente segura e estimulante.
Apesar dos protestos de certos
setores, preocupados com a
dilapidação do patrimônio cul-
tural inglês, a maioria dos bri-
tânicos que atuam no mercado
preferiu a saída mais cômoda do

relax and enjoy. Para ajudar os
árabes na difícil escolha, já que
eles pouco ou nenhum conhe-
cimento possuem do assunto,
formou-se logo um grupo de
solícitos especialistas dispostos a
introduzi-los com segurança nos
intrincados caminhos do mer-
cado artístico.

Não é de estranhar que,
guindados às alturas dos mais
ricos potentados da Terra, os
donos dos petrodólares subs-
tituam pela quantidade o gosto
pela qualidade que ainda não
tiveram tempo de adquirir. Al-
guns dos países árabes mais
ricos, como Abu Dahbi, o Ku-
wait, a Líbia e o Qatar, viram-se
de repente com rendas per capita
que vão de 5 mil e 800 a 10 mil
dólares (a dos Estados Unidos é
de 6 mil dólares). Mas mesmo
nos menos favorecidos pelos
deuses do petróleo e pela baixa
densidade demográfica, o con-
ceito de renda per capita é uma
mera abstração. Na verdade, as
colossais fortunas concentram-se
nas mãos de meia dúzia de
potentados, enquanto a massa
da população vive na mais terrível
miséria. Assim, o que interessa é
a distribuição dos lucros do
petróleo entre esses riquíssimos e
obscuros súditos de Alá. São eles
os compradores agora tão so-
licitamente recebidos nas lojas
inglesas. •
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apitão Boca-Mole,
dono da festa no
Nordeste, levaria
muito menos tempo
para dar o tom nata-
lino. E, certamente,

ao se deparar com esse auto
muito especial desenrolado nas
agências de publicidade, Capitão
Boca-Mole, personagem do
bumba-meu-boi, dos mais puros
espetáculos populares nordes-
tinos, pararia de apitar e coman-
dará festa.

Sem dúvida os personagens
desse nosso auto publicitário
atingem muito mais facilmente o
tom fantástico, dispensando
mesmo a figura imensa do Mane
Pequenino, o morto-carregando-
o-vivo, o mau agouro do caipora,
o Diabo, o fantasma do cavalo.
Mas nesse longo período que an-
tecede o dia 25 de dezembro (ai-
gumas agências começam a
fabricar o Natal em janeiro,
outras em agosto) sem fazer
barulho, sem revelar estratégias e
segredos, ninguém consegue es-
conder o desespero na guerra da
concorrência.

Quem será mais diabólico na
festa da paz e co amor? Um dos
espetáculos mais dramáticos en-
trará em cartaz esta semana,
reservando o palco para os out-
doors, os filmes de TV, os encar-
tes de revistas, os gritos primais
dos publicitários; e a platéia para
cada indivíduo que ainda acredita
no ato de dar.

Gritar para vender, esta é
a filosofia — diz Hayle Gadelha,
supervisor de criação da Norton.
- Natal é diferente do varejo
normal, é período de muita briga.
Aumenta o número de anúncios,
uma poluição. É preciso então
abrir mão da leveza e, para certas
contas, como a do Carrefour, dar
sofisticação. A filosofia não pode
ser outra: aproveite a festa para
comprar mais. É evidente que,
em alguns casos, como o do
Carrefour, daremos mais ênfase a
certos produtos, como a Büche
de Nõel, que são naturalmente os
mais rentáveis para a empresa. E
reconhecemos que as campa-
nhas de Natal não são tão es-
téticas quanto as do resto do
ano. Mas se fossem, seriam en-
golidas pela concorrência.

Bjark, supervisor de criação
da SBG, que detém a conta do
Ponto Frio, insiste ainda este
ano, com o tema do amor, o
amor eterno. Os objetivos não
são tão claros quanto os de
Gadelha, inclusive porque Bjark
tem o clássico hábito de muitos
publicitários de inserir expressões
em inglês no meio das frases:

Infelizmente todo mun-
do utiliza bolas de Natal, Papai
Noel, velhos símbolos para le-
vantar piques de consumo. Eu
escolhi Ame, o amor. Isso recon-
ceitua o Natal. Cabe à Igreja, ao
Estado e às famílias darem con-
tinuidade. Quando digo Ame, o
Bonzão Facilita, não uso o Natal,
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mas toda a cristandade. Afinal,
Natal é momento máximo de
amor cristão. E eu consegui fazer
uma campanha sem neve, sem a
palavra Natal.

E as vendas?
Colou em termos de ven-

das, é claro. A publicidade inter-
preta os anseios do público. Por
exemplo, o Ponto Frio é con-
sumei oriented, admite a existên-
cia do povo. Ele diz: Ame Você,
Nós apenas Facilitamos. . . Pon-
to Frio é um brand-name para ser
colado em qualquer coisa.

Bjark começou a campanha
de Natal no dia em que entrou
para o Ponto Frio. Para ele,"tudo leva ao Natal":

Inclusive não a chamo de
campanha de Natal, mas de es-
forço de comunicação de no-
vembro a dezembro. Dela par-
ticiparam umas 15 pessoas e o
recado está aí. Tenho pena do
colapso cognitivo que o público
vai ter quando as outras cam-
panhas começarem a dizer que"o melhor Natal é o da loja tal".
Esses afoitos, ninguém sabe
quem diz o quê. Oh, my mind,
nós não somos product oriented,
não usamos a filosofia you see
me, ldon'tsee you, entendeu?

Não tão eufórico, Carlos
Pedrosa, supervisor de criação da
Premium, confessa suas tris-
tezas:

Essa é a época mais triste
do ano. É o aspecto abominável
do Natal. As pesquisas mostram
o elevado número de suicídios e
por isso é preciso haver festa. A
campanha da Premium para a
Bemoreira/Ducal vai ser bonita,
leve, ligeira, nada muito mar-
cado, nada exclusivamente mer-

Vender — só isto
interessa. Mas vender
para quem? A falta do
feijão no resto do ano,
há que vender o sonho
das nozes, castanhas,
amêndoas e avelãs. E
não tenha ilusões: você
comprará. Eles darão
um jeito disso
acontecer.

li »¦_¦_¦_¦__¦_¦' i
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cantil. Há o compromisso de
vendas, mas como esquecer o
sonho, a fantasia do Natal?

E o que ê a fantasia do
Natal?

Bem, uma loja de varejo
pode querer que as pessoas
sejam felizes, mas na verdade ela
quer vender. Não adianta en-
cobrir falando em amor, no que
for. Embora não se possa es-
quecer que com Natal e mãe não
se brinca, não se fere as tradi-
ções. Concordo em que haja ex-
cessiva manipulação do espírito
de Natal. Natal estrangeiro. Por
isso acho que este ano a tendên-
cia é o Natal brasileiro.

Mistério de Natal é comprar
sem dinheiro — Natal em que
ministro afirma que o custo de
vida subiu até 44%, e em que o
brasileiro acha que subiu muito
mais. Natal no ano em que os
preços dos alimentos subiram —
oficialmente — em 46,9%; em
que os aluguéis aumentam
100%; em que o sistema de
créditoé reformulado, limitado.

Natal vende?
0 diabólico do Natal é

que nessa época nunca há queda
de venda, haja dinheiro ou não —
diz Pedrosa. — As pessoas
deixam para pagar depois, com-
pram sem dinheiro, uma covar-
dia. Compram como quem bebe
água, daí o papel social do pu-
blicitário.

O Natal está em crise?
Este é um Natal de crise

— diz Monserat Filho, diretor de
criação da Caio Domingues e
presidente do Clube de Criação
do Rio. — Termina um ano em
que o país teve uma inflação
superior a 50%. Do ponto-de-
vista comercial, a tendência é de
ofertas a prazos longos. É aquela
história do "compre agora e
pague depois do carnaval". Tudo
leva a crer que haverá quedas de
vendas, é o reflexo das medidas
antiinflacionárias. Mas há um es-
forço para se manter o mesmo
nível do ano passado. A guerra
está aí. Depois de 15 dé novem-
bro não se sabe o que vai acon-
tecer. Formular apelos nesse
clima inflacionado não é fácil.
Uma ginástica. Todo mundo
contando com o sonho, a mágica
do futuro, o dinheiro que vai
aparecer um dia.

Há 

também os oti-
mistas, como
Reynaldo Wilke,
supervisor de
mediada Norton:
— A restrição ao

crédito impede que se compre
casas, carros, mas faz sobrar
dinheiro para o consumo de bens
intermediários — como máquinas
de escrever, televisões a cores —
ou imediatos, como bebidas e
comidas. É um meio de extra-
vasar a frustração.

Quem não tem feijão fica
com os símbolos — O consu-

midor brasileiro está sem feijão,
mas não ficará sem cestas de
Natal com produtos importados.
E essas, pelo menos no Lidador,
custarão até. CrS-18 mil, 2 mil a
mais do que no ano passado,
segundo o dono da firma,
Joaquim Cabral Guedes:

As cestas vão de Cr$
275,00 a Cr$ 20 000,00, umas
com conhaque importado, de
muitos anos, outras com pro-
dutos nacionais mesmo. Sabe
como é, com as cestas a gente
obriga o consumidor a ter outro
padrão de vida, a beber uma
bebidinha diferente de vez em
quando. Nozes, castanhas,
avelãs e amêndoas ele come de
qualquer jeito.

As amêndoas estão a Cr$
200,00 o quilo, mas como viver
um Natal sem elas? Baseado nis-
so, seu Cabral mandou preparar
um folheto ("A apaixonante es-
pera de um privilégio. É como se
você estivesse inquieto. Nervoso.
Um pouco agitado à espera de
uma doce e arrebatadora mulher.
Está chegando o Natal") e suas
expectativas situam-se em torno
de 30 mil catálogos distribuídos.
No ano passado só sobraram 1
mil 600 cestas.

Cestas também na Colom-
bo, 14 tipos, com bombons,
atum peruano, amêndoas, ce-
rejas ao marasquino. E na Cobal,
onde os vendedores estão pron-
tos para fazer cestas "com
bananas e cenouras, o que o
povo quiser. Sabe como é, não
tem amêndoa. . ."

Confiando nos símbolos,
lojas de departamentos como a
Sears e a Mesbla vão dobrar seus
quadros de vendedores (870 a
mais na Mesbla). Segundo o
gerente de promoções da em-
presa, no entanto, o Papai Noel
será dispensado este ano:

Especialmente os re-
tratinhos das crianças junto com
ele. Esta promoção só nos trouxe
aborrecimentos com os pais, que
querem os filhos mais bonitos do
que o Papai Noel.

Em Sérgio Dourado, a res-
trição ao crédito não afetou as
suas vendas. É como explica Luiz
Lobo, direção de criação da Art-
Imóveis:

Em janeiro e fevereiro as
vendas aumentam tradicional-
mente. Estamos com excelentes
expectativas. Afinal o imóvel é o
melhor banco.

E quem quer poupar neste
Natal?

Perde-se muito, todo
mundo tira o dinheiro para com-
prar presentes — diz Hélio Froes
Duncart, gerente da Delfim. —
São os piores meses do ano para
nós.

Ignorando símbolos e
previsões, o operário José Se-
verino enfrenta a fila de depósitos
da Caderneta de Poupança.
Quanto, Severino?

Oito cruzeiros, dona.
Todo mês um pouquinho.

Sears vai contra-
tar o mesmo pe-
dreiro, pintor de
parede ou maitre
de restaurante, co-'mo acontece desde

1949, para fantasiá-lo de Papai
Noel. E as lojas de eletrodomés-
ticos vão espalhar suas geladeiras
dúplex, seus fogões visoramic e
suas televisões a cores. Principal-
mente as televisões, sonho
máximo do consumidor brasileiro
que quer ver tudo colorido.

Por que o TV a cores?
É o resultado da crise —

diz um publicitário.
Não se deve esquecer a

fantasia do Natal - diz Gadelha.
O bumba-meu-boi e a com-

pulsão da compra — Em nenhum
dos 65 tipos diferentes que
aparecem no bumba-meu-boi na
época de Natal, encontra-se a
compulsão de compra típica nos
milhares de personagens desse
auto que acontece paralelamente
todos os anos. E enquanto o
Doutor Penico Branco receita o
boi desacordado, o psiquiatra
Jorge Alberto Costa e Silva vem
diagnosticar - em sua posição
marcadamente contrária a tudo o
que seja tradicional — o con-
sumismo natalino, a compulsão
da compra desprezando qualquer
crise, qualquer inflação:

As raízes estão na nossa
civilização judaico-cristã, de
pecado e culpa. A idéia do pe-
cado está vinculada a de dar e
receber, mesmo porque os in-
teresses estão todos polarizados
fora dessa sociedade (o fruto da
sabedoria estava na árvore, não
dentro do homem). A partir da
frase "ganharás o pão com o
suor de teu rosto", o próprio
trabalho ganha um aspecto
punitivo e se é punitivo aumenta
a necessidade de gratificação.
Dar, no Natal, alivia a culpa. O
presente substitui a ausência, o
desencontro, e quanto mais uma
cultura é mobilizada pela culpa,
mais ela sente a compulsão de
dar.

E a propaganda, estimula
este comportamento?

Ela vai em cima. Estimula
a competição, apoiada na culpa.
Faz o indivíduo sentir culpa por
não ter um carro X, um televi-
sor Y. "Mas como? Seu vizinho já
tem ..." Você é obrigado a con-
sumir para não ficar em falta.
Numa sociedade como a nossa, o
indivíduo tem necessidade de ter
cada vez mais (família, carro,
amigos, TV a cores, fogão) para
sentir o mínimo de culpa. Para is-
so tirou-se o valor das coisas. Já
não se tem um sapato para
proteger os pés, mas porque a
fivela é do lado esquerdo ou
direito. Na verdade, faltam os
valores essenciais. Então mas-
sifica-se o presente. Aliena-se. O
consumidor é a grande vítima. •

Norma Couri
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COM"CHAMPIGNONS"

Seis tomates, uma lata de champignons
pequenos, uma colher (de chá) de salsa, óleo,
alho, vinho branco e vinho tinto.

Escorra os champignons e refogue-os
com alho, óleo e salsa bem picadinha. Regue
com vinho branco e deixe no fogo brando até
o vinho evaporar. Retire as sementes dos
tomates e coloque-os emborcados sobre um
prato para que a água escorra totalmente.
Recheie os tomates com os champignons já
prontos, coloque-os novamente na panela,
regue com um pouco de vinho branco e tinto,
e deixe cozinhar em fogo lento. Sirva quente,
acompanhado com os champignons restan-
tes.

(55 COM
ANCH0VAS

Seis tomates grandes, maduros e firmes,
uma cebola, uma colher (de sopa) de óleo, 1
1/2 colher (de sopa) de alcaparras, uma lata
de anchovas, duas fatias de pão branco, um
molho de salsa picada.

Corte a parte superior dos tomates e
retire as sementes com o auxílio de uma
colher. Pique a cebola bem miudinha e doure-
a no óleo. Acrescente as alcaparras, as an-
chovas picadas, o miolo de pão, a salsa e as
polpas do tomate. Misture bem, refogue e
deixe esfriar antes de empregar. Recheie os
tomates com essa mistura e enfeite com a
tampa do tomate, que deve ter ficado reser-
vada. Sirva frio.

7Wy^\

TOMAT
AMASeis tomates grandes, maduros e firmes,

seis ovos, uma lata pequena de ervilhas, 75 g
de presunto cozido, uma pitada de basilicão,
manteiga, sal e pimenta.

Corte o presunto em pequenos cubos.
Escorra bem as ervilhas e misture com ba-
silicão e o presunto.. Retire as sementes dos
tomates, coloque um pouco de manteiga em
cada tomate e recheie com uma colherada da
mistura. Em seguida quebre um ovo em cada
cavidade, borrife com manteiga e pimenta.
Leve aoforno, tomando cuidado para que a
gema nao se rompa. Conserve o forno em
temperatura regular para que os tomates não
queimem. Quando o ovo estiver cozido, retire
os tomates do forno e sirva.

rf*FY&\ COM
SALADA BOMBAIM

Seis tomates grandes maduros, duas
xícaras de frango cozido e picado, duas xí-
caras de macarrão (massinha) cozido e frio,
uma xícara de maionese, um iogurte pe-
queno, duas colheres (de chá) de curry, fatias
de champignons (cru), gomos de tomates,
salsa.

Retire na parte superior do tomate uma
pequena tampa. Com o auxílio de uma colher,
remova as sementes. Misture o frango com o
macarrão, a maionese e o iogurte. Tempere
com o curry. Acrescente sal se for necessário.
Recheie os tomates e decore cada um com

¦ uma fatia de champignon, um raminho de sal-
sa e um pequeno gomo de tomate. Sirva
como entrada ou como acompanhamento de
um prato de carne.

RECHEADOS
À PROVENÇAL

Seis tomates grandes maduros, uma
cebola, um dente de alho, duas colheres (de
sopa) de óleo, 100 g de presunto cozido, as
polpas retiradas dos tomates, uma lata pe-
quena de champignons picados, um molho de
salsa picada, 1/4 de colher (de chá) de man-
jericão, 1/4 de colher (de chá) de alecrim,
1/4 de colher (de chá) de funcho, duas co-
lheres (de sopa) de suco de tomate, quatrofatias de queijo cortadas em oito triângulos.

Corte uma fatia do tomate, na parte
superior, retire a polpa e reserve. Pique a
cebola e o presunto em pedacinhos. Frite a
cebola e as polpas em óleo quente, adicione o
champignon, o presunto, a salsa, os tem-
peros e o suco de tomate. Tampe a panela e
deixe cozinhar por 8 a 10 minutos. Recheie os

tomates e coloque em cima de cada tomate
um triângulo de queijo. Arrume-os numa as-
sadeira, despeje o suco de tomates por cima
deles, salpique salsa picada e leve ao forno
por aproximadamente 15 minutos, tempo
suficiente para o queijo derreter

£55 COM
PRESUNTO

200 g de presunto moído, uma lata de
champignon, uma lata de creme de leite,
100 g de manteiga.

Refogue o presunto na manteiga e acres-
cente, aos poucos, uma colher de farinha de
trigo, mexendo bem para não embolar.
Acrescente o creme de leite e mexa mais um
pouco. Recheie os tomates com essa mistura
e sirva em tigelas individuais, ainda quente,com os champignons refogados na manteiga.

Você pode saborear os melhores pratos do Rio de Janeiro no Estância, o restaurante do [RíO® U3flLj^l@Mj [PÃL/M5E IHl©TEL
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Usado como tempero em quase todos os pratos, base de molhos, saladas, ingrediente imprescindível em
pizzas, cozido ou cru, em conservas salgadas e até doces, os tomates fazem parte da culinária mundial
- e deve ser difícil viver sem ele, embora nem sempre se perceba isso. Agora, depois de ficar relegado
ao fundo da panela, em refogados que não lhe dão o justo valor, o tomate recupera o tempo perdido.
De simples elemento, ele passa a prato inicial da refeição - a entrada - ganha roupa nova e adquire
personalidade, através de um toque simples que qualquer cozinheira é capaz de realizar com sucesso. Rico
em vitaminas A, B1, B2 e C, ácido cítrico, cálcio, magnésio e ferro,
o tomate concentra na casca todo o seu valor. De preferência deve
ser comido cru e bem maduro. Mas todo cuidado é pouco.
Antes de empregá-lo tenha o cuidado de remover todas
as impurezas com água corrente e uma camada de sabão.
Quanto mais fresco o tomate, melhor o seu sabor.
Por isso, mesmo guardado na geladeira, não deve ser
armazenado por um período superior a duas
semanas. E agora a maior vantagem. Sendo um
alimento de baixo teor calórico, com apenas 23
calorias em cada 100g, pode ser usado sem sust(
na maioria dos regimes. Tudo pronto? Os tomate
foram bem escolhidos, bem lavados? Não há
partes machucadas a remover? Então vamos
começar a preparar os tomates que vão à mesa.
Recheados, é claro,

Ciléa Gropillo
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fantasma do anticomu-
nismo acirrado reapa-
receu em Hollywood,
onde havia deixado ei-
catrizes profundas

na década de 50. Só que desta
vez trata-se de ficção: uma peça
de teatro e um filme revivem o
período de caça às bruxas na
Era McCarthy.

Are You Now or Have You
Ever Been? é a peça dramática de
Eric Bentley, literalmente tra-
duzida por Você É ou Já Foi Al-
guma Vez? A palavra que com-
pleta a frase é comunista, for-
mando a pergunta-chavão usada
nos interrogatórios da Comissão
de Atividades Antiamericanas da
Câmara dos' Deputados dos Es-
tados Unidos. O filme é The
Front, de Martin Ritt, com
Woody Allen no papel de um obs-
curo caixa de restaurante que,
como favor a um antigo colega
de colégio, resolve emprestar seu
nome e sua vida como fachada
para vender aos estúdios de
televisão os roteiros de seu amigo
condenado pela lista negra como
simpatizante comunista.

Na própria Hollywood, no
entanto, a peça teve significado
todo especial: a platéia incluía
personalidades de cinema direta
ou indiretamente envolvidas nas
audiências da Comissão Par-
.lamentar. Membros dos 10 de
Hollywood — o grupo de es-
critores e diretores de cinema que
foram parar na cadeia por se
negarem a testemunhar perante a
Comissão — têm assistido à peça
e não hesitam em se manifestar
sobre este período sombrio da
cultura americana. Como o
romancista e roteirista Albert
Maltz, que não lamenta ter-se
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recusado a depor na época, ten-
do ido parar na cadeia:

Estávamos tentando im-
pedir que a Comissão investigas-
se a crença política dos cidadãos
deste país. Não tenho' hoje a
mesma posição política daquele
tempo, mas, mesmo se eu
soubesse em 1947 o que sei hoje
sobre a política repressiva de
Stalin, ainda assim teria mantido
a mesma posição diante dos
deputados. Muitas pessoas fi-
caram confusas na época e, pelo
fato de serem contra o comunis-
mo, acabaram cooperando com a
Comissão, que era a ponta de
lança do fascismo americano.

Maltz ainda mostra ressen-
timento contra os informantes e
os delatores, revelando uma cer-
ta apreensão quanto à possível
repetição daquela fase:

Claro que pode acontecer
de novo. O passado pode se
repetir, por isso a peça é impor-
tante.

Gale Sondergaard, atriz
acusada de comunista por Larry
Parks, entrou na lista negra que a
impediu de trabalhar. Para ela, o
episódio Watergate estimulou
uma grande curiosidade sobre
outros escândalos da sociedade
americana, como a Era McCar-
thy:'

Claro que Nixon começou
a carreira naquela mesma Comis-
são. Qualquer pessoa que veja
essa peça pode ver o que aqueles
deputados fizeram com pessoas
como Larry Parks, como o
crucificaram. Estive lá no mesmo
dia que ele, com minha intimação
para depor. Gostaria que ele
tivesse sido mais forte, mas as
pessoas que o chamaram de
traidor e alcagüete foram injus-

tas. Ele sofreu demais, foi hor-
rível vê-lo passar por aquilo
tudo.

Mas nem todos em Holly-
wood gostaram da peça. O di-
retor Edward Dmytryk, que
chegou a ser preso por se recusar
a depor, acabou voltando à
Comissão e denunciou seus
colegas como comunistas. Viu a
peça recentemente e considerou-
a imprecisa e injusta, reclamando
da redução dos textos e do ator
que faz seu papel:

— Ele deu a impressão de
que eu estava com sentimento de
culpa, quando na verdade me
sentia liberado. Tantas coisas se
perdem e se pervertem na história
que ninguém quer se lembrar de
que havia uma ameaça comunis-
ta em 1951. Isso é ignorado.
Quando o país está em perigo, a
gente abre o bico. Isso exige mais
coragem do que ficar em silêncio.
Eu não era um roteirista, para
poder vender meu trabalho no
mercado negro. Um diretor'tem
de trabalhar abertamente. Não
tive escolha.

A 

peça dramatiza o
interrogatório de
3 testemunhas que
depuseram (ou se re-
cusaram a fazê-lo)

sobre o seu envolvimento com o
Partido Comunista. A narrativa é
cópia textual dos documentos
oficiais, mas nem por isso torna-
se monótona, deixando claro oes-
forço da Comissão em silenciar a
dissenção política. O depoimento
do cantor negro de ópera Paul
Robeson (morto há poucos
meses), desafiando a intransi-
gência dos deputados, tem um

conteúdo que poucos autores de
ficção conseguem dar a um tex-
to. O mesmo ocorre com o tes-
temunho angustiado do ator
Larry Parks ("Por favor, não me
pressionem"), gradualmente for-
çado à submissão. Arthur Miller
se mantém imóvel e não abre a
boca. Lillian Hellman se recusa a"adaptar minha consciência ao
modismo deste ano, prejudican-
do pessoas inocentes". John
Garfield transforma o interro-
gatório numa comédia, fingindo
esquecer com quem estava
casado em 1935e "confessando"

aos deputados que conhecia um
monte de subversivos, "vocês

mesmos".
No Tribunal, cada teste-

munha é, na verdade, um réu
diante das,vagas acusações de
deslealdade com a nação. A nin-
guém é dado o direito de inter-
rogar suas próprias testemu-
nhas. O promotor-chefe é tam-
bém o juiz. Os depoimentos são
transmitidos pelo rádio e pela
televisão ao país inteiro, que é
levado a acreditar na culpa dos
acusados, "do contrário não es-
tariam lá, certo?"

O filme The Front é uma
comédia dramática com Woody
Allen, mas que nada tem a ver
com as tradicionais aventuras de
absurdo em que se envolve o
desajeitado ator e diretor.

Há momentos engraçados,
sem dúvida bastando para isso a
presença física de Woody, com
seu jeito expressivo e desengon-
çado de desligado permanente.
Mas o filme de Martin Ritt traz
lembranças amargas da lista
negra que provocou um boicote
ao trabalho de roteiristas, atores,
diretores e outros profissionais
vagamente acusados de subver-
sivos na época do mccarthismo.

Allen (Howard Prince é seu
personagem) concorda em em-
prestar seu nome a um ex-colega
de colégio que não consegue
vender seus roteiros às redes de
televisão, pois estava na lista
negra. Em troca de 10% nos
lucros, Prince consegue vender o
trabalho do amigo e se sai tão
bem no papel que acaba servindo
de tachada para mais três es-
critores da lista negra. Torna-se
assim o mais rico e prolífico es-
critor da TV, o que lhe rende não
só um luxuoso apartamento e
roupas elegantes, mas também o
amor de uma jovem editora de
TV (Andréa Marcovicci), que se
deixa fascinar pelo talento e sen-
sibilidade do jovem escritor. Aos
poucos, porém, Prince vai se en-
volvendo mais do que queria no
clima político da época, tomando
consciência da caça às bruxas em
seus sórdidos detalhes.

Para o diretor Martin Ritt,
The Front é mais do que um fil-
me. É um depoimento pessoal de
alguém que esteve na lista negra
de 1951 a 1957. •

Silio Boccanera
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De uniforme
completo, inclusive
capacete e viseira,
os adeptos do
Partido Nazista dos
EUA gritam forte e
sonham com o
Poder. Mas, na ,
realidade, são
apenas uma
minoria
excessivamente
barulhenta

25 anos
depois,

o iceberg
do nazismo
americano

Mais de 30 anos depois
que os aliados cruzaram o
Reno e esmagaram o Ter-
ceiro Reich e 25 após a época
negra do mccarthismo, ainda
existem nos Estados Unidos
algumas organizações po-
líticas que combatem sem
descanso tudo o que possa
parecer levemente socialista
ou comunista. Há a John
Birch Society, a Cruzada
Cristã Anticomunista e, na
extrema direita, o pequeno,
vociferante e isolado Partido
Nazista Americano.

Carregando faixas com a
inscrição "White Power" —
"Poder Branco" - eles cos-
tumam desfilar com suas
camisas marrons, capacetes
paramilitares e braçadeiras
com a indefectível suástica.
Como plataforma eleitoral,
defendem duas simples
proposições: exterminar os
judeus da América e destruir
todos os negros.

Apesar de protestos da
Liga de Defesa Judia e de
muitas organizações negras,
uma facção das mais agres-
sivas do Partido Nazista
Americano obteve permissão
recentemente para fazer uma
passeata no Lafayete Park,
em Washington. 0 parque é
reservado geralmente para
demonstrações e passeatas
de fundo político, desde que
a polícia dê permissão. Nesse
caso, os policiais se limitam a
manter a ordem, sem inter-
ferir no que acontece e no
que se diz no parque.

Cerca de 200 neonazistas
compareceram à passeata,
alguns ainda adolescentes,
enfrentando uma multidão
bem maior de antinazistas
que procuravam impedir a
manifestação. A polícia,
atenta, conseguiu no entanto
impedir que a coisa dege-
nerasse em violência, as-
segurando aos dois lados o
direito de expor suas idéias.

A verdade é que, ao con-
trário dos nazistas que se
auto intitulam urr\"iceberg do
qual só se vê a ponta", a vas-
ta maioria do povo dos EUA
considera-os apenas ridí-
culos.
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Quanto se gastoueste ano, em quadros e esculturas, no
Eio de Janeiro

uai o movimento, em dinhei-
ro, do mercado de arte no
Rio de Janeiro este ano?
A pergunta foi feita a oito
marchands da cidade, mas ape-
nas dois se aventuraram a
dar uma resposta. Jean Bo-

ghicci pôs a soma total,sem se preocupar em
dar um número exato, em cerca de CrS 100
milhões. A estimativa de Franco Terranova,
dono da Petite Galerie — feita com o auxílio
de uma minicalculadora — não chegou a tan-
to.

— Num cálculo um pouco elástico, eu
diria que, entre mentiras e verdades, as ven-
das este ano, nos leilões do Rio, foram de Cr$
28 milhões a Cr$ 35 milhões. Com o movi-
mento das galerias, o total ficaria entre Cr$ 35
milhões e CrS 40 milhões.

As outras respostas não foram tão ob-
jetivas. Giovana Bonino disse não trabalhar
com leilões e não estar a par. Nem mesmo
sabe o faturamento de sua galeria, a Bonino,
este ano. Paulo Fernandes, da Galeria Vernis-
sage, fechada há cerca de um ano, observou
que, só no Rio, realizam-se de 10 a 12 ex-
posições simultâneas. Além disso, por trás de
cada galeria há um acervo, cujas peças são
vendidas algum dia. Mas ele acredita que só
em leilões foram vendidos uns cinco milhões
por mês.

Evandro Carneiro, da Bolsa de Arte do
Rio de Janeiro, disse:

Evandro Carneiro acha que, à medida
que o tempo passa, o número de compra-
dores aumenta. Mas o mercado, para ele, ain-
da está engatinhando. Observou que, se se
considerar a inflação que está ocorrendo nos
imóveis, se verá que o mercado de arte ainda
está defasado. E Claudir Chaves, da Mini-
Galiery, disse que as galerias estão vivendo
um momento de crise, porque os quadros es-
tão nas mãos dos investidores e coleciona-
dores. Observou que, em seu último leilão,
teve de diversificar as peças, vendendo não
apenas quadros mas prataria e tapeçaria. Ele
faz dois leilões anualmente, e este ano vendeu
dois milhões no primeiro e três no segundo.

Milton Braune, da Galeria Graffiti, acha
que o mercado promete, as possibilidades são
grandes e ainda há muito a ser feito.

Não tenho tido dificuldades de encon-
trar financiamento -disse. - Mas não tenho
uma amostragem válida, devido ao pouco
tempo em que estamos em funcionamento.
Em todo caso, os clientes e as vendas aumen-
taram.

Franco Terranova insistiu em fazer um
pouco de história:

Há 25 anos, quando comecei, a meta
era criar, com outros marchands, um mer-
cado firme para os novos artistas, os ver-
dadeiros criadores. Tive'mos o apoio da crítica
e dos intelectuais, e conseguimos em parte
atingir nosso objetivo. Mas o mercado de arte
ainda não está exatamente como preten-

vendido pelo mesmo preço do queé bom, até
de um mesmo artista. Há um aumento nas
vendas, mas uma diminuição nos lucros.

O cálculo é difícil. Para se chegar a um
número aproximado do real, precisa-se com-
putar não apenas o que se vende nos leilões e
nas exposições de todas as galerias (levam-se
em conta apenas quadros e esculturas, ex-
cluindo-se pratarias e tapeçarias), mas tam-
bém as obras vendidas diretamente a parti-
culares, no atelier do artista. Desse mercado,
como observou Luís Buarque, não se tem
registro.

Fala-se muito das irregularidades co-
metidas em leilões. Muitos dos lotes leiloados,
segundo essas versões, não seriam realmente
vendidos, como se crê. Quando um quadro
considerado de alto valor não alcança, no
pregão, um mínimo esperado, fazendo com
que o pintor possa ter sua cotação valorizada,
forjam-se lances mais altos até chegar-se à
cotação desejada. O quadro não é vendido,
mas mantém-se a cotação do artista. Isto para
os quadros de valor muito alto, e cujos lances
tenham ficado muito aquém do esperado,
porque nos leilões as obras são vendidas
geralmente abaixo de sua cotação, tornando-
se para o colecionador uma vantagem com-
prá-las no correr do martelo.

Jean Boghicci afirmou que um dos
maiores problemas dos leilões é a desinfor-
mação do comprador.

— Muitos temem entrar numa galeria eARTE EM cri
-L Em 1972, a revista Veja calculou em

CrS 100 milhões o movimento do mercado de
arte no Brasil todo, naquele ano. No mesmo
ano, só um leilão de impressionistas da
Sotheby's vendeu CrS 135 milhões. É impôs-
sível computar. De qualquer modo, seja qual
for o número a que se chegue, em São Paulo
á o dobro.

Quando se mudou a pergunta para:
Como vai o mercado de arte?, o receio de res-
ponder diminuiu. Mesmo assim, porém, todos
foram muito cautelosos, porque, como disse
um deles: "Sempre acabam dizendo que mar-
chand é explorador". De qualquer modo, as
respostas foram otimistas. Vai bem, obrigado.
Melhor um pouco que no ano passado. E sem
dúvida para o ano vai melhorar ainda mais.

Luís Buarque, da Galeria Luís Buarque e
Paulo Bittencourt, explicou:

-Em relação ao boom de 71 e 72, eu
diria que o mercacto hoje está mais seletivo.
Naquela época, havia um excesso de di-
nheiro, devido à grande alta na Bolsa de
Valores. Hoje há escassez. Mas o mercado
está firme. Sentimos uma grande procura de
obras de qualidade firme ou em ascensão.
Mas ainda há muita gente que coleciona
quadro como quem coleciona autógrafo.

16

díamos. Numa sociedade capitalista, é sadio e
justo que todos nós, artistas, marchands e
colecionadores, tenhamos bons lucros pelo
nosso trabalho. Mas não devemos permitir
que o mercado se transforme exclusivamente
em especulativo. Devemos firmar os ver-
dadeiros valores da arte brasileira, e assim
contribuir para que se faça sua história. Não
podemos confundir as idéias, devemos ser
claros e honestos.

Ele denunciou o desencavamento, do
passado, de pintores secundários que alcan-
çam preços absurdos, sem lógica. Disse que
se lançam pintores sem qualquer valor artís-
tico, jovens que poderiam ser úteis à socie-
dade em outros campos, enquanto jovens
valores não têm as chances merecidas.

— Sem dúvida, é um trabalho lento,
como foi o de Volpi, Dacosta, Kracjberg,
Roberto Magalhães e outros, há anos. Não
basta expor. É preciso acreditar neles. E neste
mercado, que está um tanto confuso e que é
especulativo, os artistas verdadeiros não têm
chance.

Terranova acha que houve uma sensível
queda do movimento, e um boom de vendas
sem nenhuma lógica: o que é ruim está sendo

ter uma conversa olho no olho com o mar-
chand - disse. - Acha que vai pagar muito
caro. Nos leilões, como vê outras pessoas (o
gerente de um banco, por exemplo), acha que
ele sabe o que está fazendo e copia-o, sem
que, multas vezes, o sujeito copiado fique
sabendo disso. No entanto, poderia comprar
no acervo de uma boa galeria, e não no correr
do martelo. Mas há peças fantásticas nos
leilões, principalmente os quadros que são
vedetas. Um connaisseur pode comprar
quadros maravilhosos. Eu mesmo costumo
comprar nos leilões.

Para Evandro Carneiro, uma das prin-
cipais vantagens dos leilões é que são um ins-
trumento de liquidez do mercado de arte. Mas
ele faz restrições, e exemplifica contando a
história de um leiloeiro que, há três anos,
anunciou um quadro de Luís Fernandes de Al-
meida Júnior, pintor razoável, dando-lhe no

.catálogo uma importância muito grande (foto
de capa, enquanto um Portinari aparecia
pequeno, lá dentro). Na verdade, estava con-
fundindo-o com José Ferraz de Almeida
Júnior, um grande pintor que se preocupou
com temas considerados não nobres, numa
época em que os artistas só abordavam temas
palacianos.

1
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Braune disse que, no momento, há uma res-
trição de créditos para todos. Com isso,
ocorre uma diminuição do consumo. Mas
com a inflação, o dinheiro tem de se transfor-
mar, senão se desvaloriza. Comprar arte seria
uma aplicação para esse dinheiro. E os tra-
balhos de arte já consagrados saem bene-
ficiados.

Uma das financeiras que estão ampliando
seus interesses rro setor do mercado de arteé
a Unibanco. O grande aumento de pedidos de
financiamento do ano passado para este ano
pode ser explicado não só pela atuação maior
da Financeira neste campo, como também
pelo fato de as restrições ao crédito (Re-
solução n° 383 do Banco Central) não che-
garem a afetar as compras financiadas. De
acordo com a Resolução, o prazo de finan-
ciamento de bens cujo valor seja superior a
CrS 12 mil não pode ultrapassar 18 meses. Até
CrS 12 mil, o financiamento máximo é de 12
meses. A lei não afetou a procura dos finan-

ciamentos de obras de arte, segundo o vice-
presidente da Unibanco Financeira, Bellini
Cunha, porque o prazo médio pedido para
clientes sempre foi de 12 meses. Além disso,
o comprador do mercado de arte pede geral-
mente um financiamento de apenas 60% da
obra a ser adquirida.

Para o vice-presidente do Unibanco setor
Rio de Janeiro, Marcílio Moreira, o finan-
ciamento de obras de arte é sempre muito
satisfatório, pois torna possível a exposição.
Os pagamentos são feitos pontualmente.
Raramente há problemas. Este ano foram
financiadas pela Unibanco Financeira as com-
prasde 58 obras:
Leilão da Agora Othon Palace 35 obras no
valor de CrS 538 140,00
Leilão da Mini-Gallery Meridien 19 obras no
valor de CrS 527 280,00
Exposição do Di (Agora) quatro obras no valor
de CrS 429 000,00

O total foi de CrS 1 milhão 494 mil 420,
bem mais elevado que o do ano anterior
(1975):
Gal Irlandini P. Cruzada 21 obras no valor de
CrS 82 000,00
Gal Irlandini Cop. Palace 16 obras no valor de
CrS 40 000,00
Zaluar MAM 8 obras no valor de CrS
34 600,00

Foram 45 obras no total de CrS 156
mil 600, um .número bem abaixo do
deste ano, principalmente em relação à soma.

Mas quando foi que o mercado de arte
realmente despertou no Brasil?

—Em princípios da década de 60, com as
primeiras galerias de arte — responde Evan-
dro Carneiro. — A.explicação do movimento de
compra de obras de arte é algo que foge à
própria arte. Uma determinada conjuntura,
nos últimos anos, no Brasil, possibilitou que
umnúmero maior de pessoas tivesse meios de
passar a pensar em comprar obras de arte,
aliando o gosto de adquirir uma boa peça a
um bom investimento.

Jean Boghicci recordou que em 61 e 62,
a sua galeria, a Relevo, começou a ganhar
certa fama. Na época, os artistas mais impor-
tantes tinham contratos de exclusividade com
as duas galerias principais, a Bonino — que
tinha Djanira — e a Petite Galerie — que tinha
Milton Dacosta e Volpi. Boghicci partiu então

para os quadros antigos desses artistas. Com-
prou 20 Volpis, que hoje valem uma fortuna,
mas na época não tinham comprador. Um
quadros da coleção de Murilo Mendes, que
hoje vale CrS 50Ó mil, ficou vários meses em
sua galeria. Outro Volpi,de Simeão Leal -
Edith Nua — também não atraiu compra-
dores. Também comprou Di das décadas de
20 e 30.

Franco 

Terranova acha que os
novos marchands têm de pro-
curar artistas jovens, detec-
tando entre eles os que são
realmente bons. Alguns saem
da Escola de Belas-Artes e

ainda pintam de modo acadêmico. O mar-
chand deve reconhecer o novo talento. Para
ele, é mais importante ter sensibilidade do que
erudição.

Evandro Carneiro, por sua vez, julga
necessário detectar, além dos grandes no-
mes, os artistas que estão começando. Com o
aumento dos preços dos quadros dos mais
importantes, como Di, Guignard e Portinari,
outros como Marcier, por exemplo, vão-se
valorizando automaticamente. À medida que
o mercado se expande, dá vez ao artista
jovem para aparecer.

Jean Boghicci disse que acreditar no
futuro é difícil. Nos anos 50, ninguém
acreditava em Guignard, por exemplo - ob-
ser.vou. Agora, quanto custa um quadro
dele? A especulação exclusiva nos grandes
nomes é um dos males do mercado e dos
leilões, para Boghicci.

Quanto ao futuro do mercado de arte,
ninguém sabe ao certo. Franco Terranova cal-
cuia que a tendência é de limpar o mercado,
porque isso se faz necessário.

— Há 25 anos era pior, porque só se
comprava quadro acadêmico. Lutamos para
impor uma arte moderna. Só se pensava em
termos de uma-arte mais antiga. O mais
problemático é a memória da arte brasileira.
Há um dicionário, feito pelo Pontual, mas nin-
guém fez ainda uma análise crítica e filosófica
da estética da arte brasileira, seja popular, an-
tiga ou moderna. Para uma depuração, creio
que, num cálculo otimista, isso levará de dois
a cinco anos e

Mara Caballero
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O que era bom há 40 anos
ficou ainda melhor.

A nova linha Volkswagen 77
esta na Bittig.
Intend. Magalhães, 639 - Campinho tel: 390-9785
Intend. Magalhães, 261 - Campinho tel: 390-9450
Min. Edgard Romero, 368 - Madureira tel: 390-7822
Est dos Bandeirantes, 88 - Jacarepaguá tel: 392-6327 REVENDEDOR |
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Sobre seu último leilão (100 lotes), Evan-
dro Carneiro informou que, dentro das expec-
tativas, foi bom.

— Foi um leilão médio, não em termos de
peças médias, mas de preços médios. A
receita foi de CrS 3 milhões 614 mil 900. Não
havia quadros de CrS 500 mil, CrS 600 mil,
mas um preço médio equitativo. Uma pai-
sagem, aquarela e guache, de Di Cavalcanti
(33 x 22), alcançou duas vezes o preço es-
perado. A avaliação era em torno de CrS 45
mil, mas foi vendido por CrS 85 mil. Foi o lote
mais disputado do leilão. Já um outro, de
Kaminagai (35 x 47),.óleo sobre tela, vale/ia
uns CrS 20 mil e foi vendido por CrS 13 mil. É
uma questão de oportunidade. Se duas pes-
soas se interessam pelo mesmo quadro, os
preços podem atingir quantias fabulosas.

Muitas 

vezes, artistas são des-
cobertos de repente. Segun-
do alguns marchands e muse-
ólogos entrevistados, um ar-
tista já idoso, que pinta um
tipo de realismo acadêmico,

um pouco influenciado pelo modernismo,
será descoberto em dezembro próximo. O
processo funciona da seguinte maneira: o
marchand compra, por preços vis, todos os
quadros disponíveis de um pintor de baixa
cotação, por não ter na verdade grande valor.
Dois ou três desses quadros são então lan-
çados num leilão. Antes disso, colunas es-
pecializadas ou não começam a falar das
qualidades do artista, "ao qual até agora, não
se sabe por que, não se deu o devido valor".
Após o leilão, as colunas voltam a falar da alta
cotação do pintor em questão nos leilões. Três
ou quatro meses depois, ele já está recebendo
lances altíssimos, maiores que os que me-
receria em relação a outros nomes.

Para Jean Boghicci, existem manobras
no mercado de arte como as existem no mer-
cado imobiliário, mas só os ingênuos caem
nelas. Para todos, arte é investimento, cor-
retagem. Comprar pelo menor preço, vender
mais caro que a cotação. Comprar e esperar
valorizar. E investimento, para dar certo,
precisa de bom assessoramento. Com quem
se aconselhar? Com os marchands, natural-
mente — dizem os marchands, acrescentam
do que os há de vários tipos. Tradição, por
exemplo, é sinal de credibilidade.

Se muitos marchands não conseguem
quadros para suas galerias - disse Evandro
Carneiro — muitas vezes não é por descon-
fiança, mas por não terem uma tradição.

Alguns conselhos básicos são ciados por
ele: o comprador deve evitar o que valoriza
rápido demais. O investimento não é desvin-
culado da arte, e se alguém quer trocar,
depurar sua coleção, e compra quadros por
um preço maior que o seu valor real, não con-
seguirá vendê-los depois sem perder dinheiro.
O mercado é muito subjetivo, sujeito a discus-
soes. Indicar um artista que está começando
para investimento é muito difícil. Muitas vezes
um quadro de um pintor é bom, mas seu
trabalho em geral não é.

Jean Boghicci também faz história:
O Brasil não soube capitalizar o boom

desses últimos anos. O Japão aproveitou sua
conjuntura econômica, e também teve um
boom de arte moderna. Eles viram que, com o
dinheiro, podiam comprar coisas ótimas.
Tivemos aqui grandes movimentos artísticos
que foram desperdiçados. Alexander Calder
estava começando quando esteve aqui, em
1948. O Brasil tinha uma vocação de liderança
continental. Mas caiu num provincianismo,
num ramerrão. Com o surto da febre amarela,
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os navios não paravam mais aqui, iam direto
para a Argentina-, e os argentinos assumiram a
liderança durante muito tempo.

Para ele, o Brasil devia estar cheio de
obras de arte. Chateaubriand, disse, fez uma
das melhores coleções com relativamente
pouco dinheiro. Há um certo medo de que as
obras estrangeiras venham a competir com as
nacionais.

- Mas isso é bobabem. Se o artista é
bom, aparece mesmo. Na exposição que
realizei de Antônio Dias em Paris, em 1965, os
próprios pintores e artistas compareceram e
compraram todos os quadros. O Brasil agora
tem tudo. Tem petróleo, tem avião, tem
quadros que realmente valem alguma coisa.
Mas não valem nem 10% de um grande
quadro moderno internacional. Um aparta-
mento na Vieira Souto é muito mais caro que
um outro em lugar igualmente privilegiado na
Europa. As pessoas compram quadros que
valem 10% de seu carro, quando deveria ser
exatamente o contrário.

Outro meio de se assessorar para a com-
pra de quadros é consultando um Anuário de
Vendas das Artes, como o de Leo Christiano,
lançado em 1975. Nesse volume, foram com-
parados os preços dos quadros de 92 artistas
brasileiros, entre 1965 e 1975. O índice de
correção do valor do cruzeiro, segundo a Fun-
dação Getulio Vargas, foi de 897,64 - ar-
redondado para o multiplicador nove. A por-
centagem também foi calculada. De acordo
com o Anuário, essa tabela é "mais uma for-
ma de se apreciar o trabalho de um artista,
diante do valor da obra e dos seus dividen-
dos".

Se alguém que pretendesse investir em
arte, por volta de 1965, pudesse adivinhar o
pintor que — de acordo com esses cálculos —
seria mais valorizado nesses últimos 10 anos,
teria adquirido obras de Adilson Santos. Elas
se valorizaram (7 777%). Um quadro seu (91 x
1,10), comprado na época por CrS 20 ( o
equivalente a CrS 180 hoje) seria vendido hoje
por CrS 14 mil. Em segundo lugar vem Darcílio
Lima (5 555%), seguido de José Tarcício
(2 962%). Dos que têm alta cotação, a va-
lorizacão foi a seguinte: Di Cavalcanti (444%),
Djanira (139%), Guignard (193%), Pancetti
(333%), Portinari (555%), Tarsila (327%) e
Visconti(405%).
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Um Portinari agora, dos grandes, está a
CrS 800 mil. Mas não há exatamente uma
supervalorização de quatro ou cinco nomes.
Giovana Bonino disse que, no mundo inteiro,
existe uma supervalorização de quadros bons.
Ela acha que os preços das obras desses artis-
tas parecem até baixos, se comparados com
os dos 10 quadros mais caros do mundo,
como um suposto retrato de Ginevra Benvi,
pintado por Leonardo da Vinci e comprado
pela National Gallery, de Washington, por CrS
7 milhões 500 mil dólares (aproximadamente
CrS87 milhões).

Da lista dos 10 mais — onde aparecem
dois Rembrandt, três Cézanne, um Fragon-
nard, um Rubens e um Van der Weyden — o
décimo lugar fica para um Monet, Sobre a
Falésia, vendido por 600 mil dólares, ou quase
CrS 7 milhões, ainda bem longe-do preço
máximo atingido pelo pintor morto brasileiro
de maior cotação.

Há, no entanto, os que ainda acham que
o boom artificial de 71 e 72 não acabou. Um
Portinari teria a cotação que tem apenas no
Brasil. No exterior, não chegaria a tanto, o
que restringiria bastante — pelo menos só ao
Brasil — a circulação sem perda dessas obras.
Mas na opinião de muitos, a subida vertigi-
nosa diminuiu. Giovana Bonino observou que
os preços não chegaram a baixar, depois da
euforia da Bolsa, mas houve uma maior cal-
ma. As pessoas, agora, compram mais cons-
cientemente.

De 

uns seis anos para cá —
mais ou menos na grande
época da Bolsa — as finan-
ceiras passaram a entrar no
mercado de arte, e os quadros
passaram a ser vendidos

a prestação. Se as parcelas não são lá muito
suaves, pelo menos permitem a muitos a com-
pra, antes restrita aos colecionadores mais
abastados.

— Atualmente, todo mundo de certa cul-
tura tem um quadro em casa, no mínimo uma
gravura. Antes só havia fotografias - disse
Giovana Bonino.

Mas a inflação e a restrição do crédito
prejudicaram, de certa forma, a expansão do
mercado, tão pródigo há quatro anos. Milton
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O detergente em pó a>fnum fazm
Só é bom para o tanque. ;
Muita espuma prejudica o bom func^artientò
da máquina e as suas roupas, que acabam ficando
duras, amareladas e maltratadas odíti o tempo!
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Skipfaz pouca eSpumáe facilita o enxágüe.
Porque foi feito espeüalmente para máquinas de lavar.
A suamáquina trabalha menos e suas roupas
duram mais, fiearxjo sempre limpinhas/axrrc novas.
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A Brastemp também testou e aprovou
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Haverá quem estranhe verr em pleno começo de,
verão, belos e bronzeados modelos agasalhados po*;
blazers de meia-estação. Talvez $e esqueçam de què exijli!
uma classe de mulheres que trabalha em escritórios, lojàáíè
empresas modernas, e funciona o dia inteiro à base do
enregelante ar condicionado. Esta é a principal razão da
volta do blazer como peça fundamental ho guarda-roupa
de verão. Só que ele trocou de imagem: hão é mais roüi
de milionário em férias no iate. Agora, está dentro dos
critórios, como complemento bonito, funcional e até um
pouco sexy. Ou muito s&cy¦•— depende de quem o use.
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G)lchão Epeda Caribe de Luxo
Combinação ideal da excepcional qualidade SIMMONS-EPEDA com o requinte,
o conforto e a beleza de seu tecido acolchoado.
Preço normal (1,37x1,88): Cr$ 1.699,00. OFERTA: fr$ 1.449,00.
Colchão e cama integrados - Oferta: 6$ 2618,00.

Colchão Epeda Caribe
Orlopédico

ECONOMIZE
CrS 180,00
Para quem prefere ou necessita
de um colchão mais firme É
aprosontado em moderno tecido
acolchoado. Preço normal (1,37
x 1,88): Gr$ 1.359,00.

OFERTA: CrS 1.179,00.
Colchão e cama integrados - Oferta Cr$ 2248,00.

^éSÊÊÈÊÊÊ ^té^SRSP.^ Colchão Epeda Caribe

ECONOMIZE
CrS 130,00
Esta oferta é um verdadeiro
presente. Conforto e durabilidade
excepcionais, a um preço que
jamais se repetirá. Preço normal
(U7xlJ38):Cr$999JX.

OFERTA: Cr$ 869,00.
Colchãoecama integrados-Oferta Cr$ 1.738,00.

Aproveite agora! Os descontos são proporcionais aos tamanhos.
Visite os Revendedores Autorizados Simmons-Epeda.

SIMMONSft
O maior fabricante de colchões do mundo. ¦L^Laafljl Tradição e Qualidade.

aüd»

REVENDEDORES SIMMONS- EPEDA NO RIO DE JANEIRO
BANGU: LOJAS SULIM - R. Cônego Vasconcelos, 19-96-MOBILIÁRIA DIVINO LAR -R. Cel. Tamarindo, 1488 «BOTAFOGO: MOBILIÁRIA BOTAFOGO - R. Gal. Polidoro, 189 • CAMPO
GRANDE: BEL-AIR MÓVEIS - R. Cel. Agostinho, 132 - NOVO RIO MÓVEIS - R. Cel. Agostinho, 132 • CATETE: A FELICIDADE DO CATETE - R. do Catete, 166 • CAXAMBI: CARVA-
LHAL ARQUITETURA E DECORAÇÕES - Av. Suburbana, 4831 • COPACABANA: A. FORTES - MOV. DECORAÇÕES - R. Ronald de Carvalho, 291 - BARRA MÓVEIS - R. Barata Ribeiro,
216 -CHARLES MÓVEIS E DECORAÇÕES -R. Barata Ribeiro, 488 -ESTACA MÓVEIS E DECORAÇÕES - Av. N. Sa. Copacabana, 605 - PONTO BRANCO - R. Barata Ribeiro, 330-A -
ROJAC - MÓVEIS - R. Siqueira Campos, 75-B • GRAJAÚ: MOBILIÁRIA YANKEE- Rua Barão de Mesquita, 1047 • IPANEMA: CHUEKE E FILHOS - R. Visconde de Pirajá, 35 - MÔNICA
COLCHÕES - R. Visconde de Pirajá, 29 • LARANJEIRAS: ESTACA MÓVEIS - Largo do Machado, 29-S1 • MADUREIRA: CASA INDEPENDÊNCIA - R. Maria Freitas, 63 - CASAS NATAL
- R. Maria Freitas, 63 - MERCADO DE MÓVEIS MADUREIRA - Av. Ministro Edgard Romeiro, 302 • MÉIER: CASA SILBER - R. Arquias Cordeiro, 246 - CASAS NATAL - R. Dias da Cruz,
79 - PONTO BRANCO - R Dias da Cruz, 209-A - SOLUÇÃO MÓVEIS E ESTOFADOS - R. Aristides Caire, 323 • PENHA: CASAS NATAL - Rua dos Romeiros, 100 • TIJUCA: COLCHO-
ÁRIA COLOMBO - R Conde de Bonfim, 262 - PONTO BRANCO - R. Haddock Lobo, 142 • VARIANTE: STATUS MÓVEIS E DECORAÇÕES - Rod. Washington Luiz, 4786 • VILA ISA-
BEL BOULEVARD - MÓVEIS INFANTO-JUVENIS - Av. 28 de Setembro, 318-B - COLCHOARIA COLOMBO - Av. 28 de Setembro, 333 - LÈYBUS TAUBMAN - UTILIDADES DO LAR - Av. 28
de Setembro, 313 - M. FEFER - Av. 28 de Setembro, 245

REVENDEDORES SIMMONS-EPEDA NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DUQUE DE CAXIAS: CASAS NATAL - Praça do Pacificador - loja 22 «NOVA IGUASSU: LOJAS ZENUS LAR LTDA.-Av. Amaral Peixoto, 377/383-O SALÃO DOS MÓVEIS LTDA.-R.
Dom Walmor 65 - REAL UTILIDADES DOMÉSTICAS - R. Thomas Fonseca, 197«SÃO GONÇALO: PONTO CHIC - R. Manoel João Gonçalves, 426 - ROSEMBERG & CIA. - R. São
Pedro de Alcântara, 89 • SAO JOÃO DE MERITI: REAL UTILIDADES DOMÉSTICAS - R. da Matriz, 358 • VOLTA REDONDA: LOJAS UTILAR LTDA. - Av. Paulo de Frontin, 163 - MÓ-
VEIS NOVO LAR LTDA. - Av. Paulo de Frontjn, 238
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O BES0UE0 DE 40
Há 

40 anos, sur-
gia na Alemã-
nha o protóti-
po do Besouro,
o carro popu-
lar, ou Voikswa-

gen (de volk, povo, e wagen,
carro). Embora seja discutível a
afirmação de que Hitler cola-
borou no projeto, desenhado por
Ferdinand Porsche, não há
dúvida de que a idéia do carro foi
produto de sua mente. Em Pan-
zer Leader, o General Heinz
Guderian conta:"Em 1933, Hitler tornou-se
Chanceler, e tanto a política ex-
terna como a interna foram in-
teiramente modificadas. Eu vi e
ouvi Hitler pela primeira vez na
inauguração da Exposição do
Automóvel em Berlim, no início
de fevereiro. Não era comum o
próprio Chanceler abrir a mostra.
E o que ele tinha a dizer contras-
tava profundamente com os cos-
tumeiros discursos de ministros e
chanceleres. Anunciou a abo-
lição dos impostos sobre carros,
falou das novas estradas na-
cionais e do Volkswagen,' o
barato carro popular, a ser
produzido em massa."

Assim, menos de um
mês depois de chegar ao
Poder, Hitler já estava
vendendo a idéia do

Volkswagen. Para William L.
Shirer, autor de Ascensão e
Queda do III Reich, o carro
popular não passou porém de
mais um conto-do-vigário pre-
gado pelo Führer ao povo ger-
mânico. Ele escreve: "Todo

alemão, ou pelo menos todo
operário alemão, dizia Hitler,
devia ter um automóvel, como
nos Estados Unidos. Até então,
na Alemanha, onde havia apenas
um carro para cada 50 pessoas
(comparado com um para cada
cinco na América), o trabalhador
locomovia-se de bicicleta
ou transporte coletivo
Agora Hitler decreta-
va a produção
de um

carro que ele venderia por apenas
990 marcos - 396 dólares na
taxa de câmbio oficial. Ele
próprio, dizia-se, dera uma mão
no projeto do carro, que fora
desenhado sob a supervisão do
engenheiro de automóveis aus-
tríaco Ferdinand Porsche.

Como a indústria privada
não poderia produzir um auto-
móvel por 396 dólares, Hitler or-
denou ao Estado que o fabricas-
se, e pôs a Frente do Trabalho a

cargo do programa. A organi-
zação do Dr Ley imediatamente
empreendeu, em 1938, a cons-
trução em Fallersleben, perto de
Braunschweig, da maior fábrica
de automóveis do mundo, com
capacidade para produzir um
milhão e meio de carros por ano
— "mais que a Ford", diziam os
propagandistas do nazismo. A
Frente do Trabalho adiantou 50
milhões de marcos em capitai
(dinheiro dos trabalhadores).
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O primeiro modelo do Fusca pos-
to à venda era considerado feio,
mas seu sucesso o fez dominar o
mercado por 40 anos
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^NOS Há 40 anos, uma idéia
do Führer (com suástica e tudo) concretiza o sonho
da classe média

Mas este não era o principal
financiamento. O engenhoso
plano do Dr Ley previa que os
próprios operários forneceriam o
capital, através do que veio a ser
conhecido como plano de pres-
tações "pague 

primeiro e receba
depois" — cinco marcos por
semana, ou, se algum operário
achava que podia, 10 ou 15 mar-
cos por semana. Quando as pres-
tações perfaziam 750 marcos, o
comprador recebia um número
de ordem que o habilitava a
receber um carro assim que fi-
casse pronto. Infelizmente para
os operários, nem um só carro foi

entregue a qualquer com-
prador durante o III

Reich. Dezenas de
milhões de

marcos
foram
pagos>*4 . \
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pelos assalariados alemães, que
não receberam nem um pfennig
de volta. Quando a guerra co-
meçou, a fábrica Volkswagen
voltou-se para a produção de ar-
tigos mais úteis ao Exército."

Os protótipos, porém - três
deles — estavam prontos desde
12 de outubro de 1936. Eram
modelos revolucionários, com
motor de metal leve refrigerado a
ar e tração traseira, além das
linhas totalmente diferentes dos
veículos da época. O motor tinha
quatro cilindros, 995 cc e 19 H.P.
e era colocado atrás — solução
só empregada pelo Tatra tcheco
- deixando mais espaço livre no
interior do automóvel, pois
suprimia o túnel de transmissão.
Caixa de marchas e motor eram
construídos numa unidade só, o
que também poupava espaço e
simplificava a mecânica.

Os testes, feitos sob con-
trole da Associação Nacional das
Indústrias de Automóveis e das
escolas técnicas superiores de
Stuttgart, exigiram que cada
modelo rodasse 50 mil quilo-

metros. Esses protótipos eram
da chamada Série 3, que

seria seguida pela Série 30
(o número de unidades),

fabricada pela Daimler-
-Benz e testada em 80 mÜ

quilômetros, em 1937.
No mesmo ano, foram

fabricadas e testadas
outras 60 unidades

(Série 60), depois
que o projeto foi
entregue à So-

ciedade para
Preparação

do Carro
Popular,

Gezuver, fundada a 28 de maio
de 1937, em Berlim, dois dias
depois do lançamento da pedra
fundamental da Volkswagen,
numa região a 80 quilômetros de
Hannover, que mais tarde pas-
saria a chamar-se de Cidade do
Carro. No dia 16 de setembro, foi
fundada a Sociedade de Respon-
sabilidade Limitada Volkswagen-
werk GmbH, que no mês seguin-
te absorveria a Gezuver.

Com a guerra, a produção
não parou; foi adaptada para fins
militares, surgindo o Kübel-
wagen, o famoso jipe alemão,
que as tropas nazistas levaram
para os desertos do Norte da
África e as estepes geladas da
Rússia, onde ele se mostrou ex-
tremamente bem sucedido. Des-
se veículo, fizeram-se algumas
versões anfíbias consideradas
superiores aos equivalentes

No Brasil, saturação
A Volkswagen se instalou no Brasil no início do boom indus-

trial que sacudiu o país, quando o Governo do Presidente Jus-
celino Kubitschek instituiu uma série de incentivos a empresas es-
trangeiras, naturalmente para encorajá-las a vir produzir aqui bens
de consumo destinados a substituir as importações. A companhia
logo dominou o mercado, com o seu Fusca, um produto resisten-
te, prático e de preço conveniente. Só ele é responsável por 25%
do mercado de carros novos no Brasil, vindo em segundo lugar o
Brasília, um veículo de concepção brasileira lançado em 1973, e
que em dezembro de 1975 respondia por 14% de todas as vendas
de carros no Brasil.

O resultado disso foi que a Volkswagen do Brasil se tornou
uma companhia altamente lucrativa para a matriz. É a empresa
estrangeira com o maior investimento no país: 120 milhões de
dólares de capital, mais 72 milhões em lucros reinvestidos. Desde
1965, a Volkswagen enviou para a Alemanha 71 milhões de
dólares de dividendos e 208 milhões em pagamentos de tecno-
logia importada. E esta última cifra, segundo a revista Business,
deve ter sido reduzida nos relatórios, porque o Governo brasileiro
só permite o envio de um máximo de 5% do capital circulante (um
bilhão de dólares em 1974) em pagamento de assistência técnica.

O primeiro VW brasileiro ficou pronto no dia 2 de setembro
de 1957. Iniciava-se a fase de produção da fábrica construída no
Km 23,5 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, então com
uma área coberta de 10 mil metros quadrados. Nos quatro meses
de atividades desse primeiro ano, a produção, numa média de
cinco unidades por dia, foi de 370 Kombi, e a Volkswagen do
Brasil pagou Cr$ 38 mil de salários aos seus 796 empregados e
igual soma em impostos. A 8 de julho de 1970,12 anose 11 meses
depois da primeira Kombi, a fábrica comemorou a saída do seu
primeiro milionésimo veículo no Brasil da linha de montagem. O
segundo milionésimo VW foi atingido num tempo quatro vezes
menor, no dia 23 de agosto de 1973. Dois anos e um mês depois,
saía o terceiro milionésimo veículo - outra vez uma Kombi - em
setembro de 1975.

Mas aí, nos últimos tempos, começaram a surgir problemas,
como a queda da demanda interna, motivada em parte pelo
aumento de 300% no preço da gasolina. Comenta a revista
americana Business:"Muito mais significativa, no entanto, é a baixa renda per
capita anual do Brasil, atualmente de 720 dólares. O outro lado da
moeda de baixos salários é que o mercado de carros se limita a
uns poucos afortunados. A acentuada concentração da renda
significou que, até este ano, a pequena classe média rica foi uma
ávida consumidora de carros. Mas agora, com o dinheiro mais
apertado para todos, até os ricos pensam duas vezes antes de
mudar automaticamente de automóvel no fim do ano. A taxa de
carros no Brasil (33 para cada mil habitante) é muito baixa em
comparação com a da Europa, mas pode estar num ponto de
saturação temporária".

Para tentar proteger a empresa do pior, a VW do Brasil
acelerou seu programa de exportações e espera transformar-se
numa multinacional, montando fábricas em outros países, como
o Iraqueeo Chile.

mw
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Não traumatize as crianças por causa de
paredes pintadas. Use vulcatex e Decril.
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Se você não quer "as^^que seus filhos
passem a infância inteira ouvindo sermão,
ponha Vulcatex ou Decril nas paredes.

Com Vulcatexou Decril, eles vão poder
mostrar toda a criatividade que é natural
nas crianças. Mas Vulcatex e Decril não resistem
só às manifestações artísticas de seus filhos.
Eles resistem a marcas de bola de futebol, pneu
de bicicleta, calda de chocolate e a todas
as outras manchas que você conhece melhor do
que nós. Vulcatex e Decril são revestimentos^
que têm uma camada de acrílico e por isso não
mancham, não rasgam e não desbotam. Para
limpar, é só passar um pano úmido. Por terem
essas qualidades, eles sao praticamente eternos.
E assim, você gasta uma vez só.

Os 288 padrões e cores de Vulcatex e Decril
vão desde os motivos renascentistas até os
de vanguarda. Ponha Vulcatex ou Decril nas
paredes da sua casa para seus filhos crescerem
sem traumas, livres e criativos.
Veja na tabela abaixo por que Vulcatex e Decril
são um excelente negócio.

Tipos de revestimento Custo de revestimento N'detrocas
sala de 4x5m, durante incluído no
os 7 anos garantidos cálculo
de Decril e Vulcatex. ao lado.

Tintas à base de água 4.637,00 3-4 vezes
Tintas à base de látex 5.326.00 3-3vezes
Óleo 3.377,00 2 vezes
Papel Nacional 9.139,00 4-5 vezes
Papel Importado 23.184,00 2-3 vezes
Similar A (importado) 14.904,00 —
Similar B (importado) 4.968.00 1-2 vezes
Decril e Vulcatex 3.144.00 —
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americanos. De qualquer forma,
o sonh.o do operário alemão, pelo
qual ele pagara duas vezes, com
o dinheiro da Frente do Trabalho
e do seu próprio salário, não se
concretizou.

Finda 

a guerra, co-
meçou-se a consi-
derar, a partir
de 25 de maio de
1945, a fabrica-
ção em série do

carro popular — já fora do es-
quema de financiamento hitleris-
ta, do qual não se voltou a falar.
Naquela data, o nome da Cidade
do Carro mudou para o atual
Wolfsburg (Castelo do Lobo), e o
da Volkswagenwerk — por
pouco tempo - para Wolfsburg
Motor Werk (Fábrica de Motores
de Wolfsburg). De maio a de-
zembro, produziram-se 1 785
veículos, num ritmo que se tor-
nou cada vez mais intenso. Dois
anos e cinco meses depois, saía o
25 000° Besouro, em maio de
1948. E apenas um ano depois
atingia-se o dobro, 50 000, em
maio de 1949. A marca dos
100 000 foi atingida em marco de
1950, e a de 250 000 em outubro
de 1951.

O Besouro, muito criticado
quando de seu lançamento, por
ser julgado feio, obteve apesar
disso um sucesso tão enorme
que hoje, 40 anos depois, suas
linhas permanecem basicamente
inalteradas. Mais ou menos no
início da década de 50, a fábrica
pediu a Pinin Farina, célebre
carroziere italiano, responsável
pelo design de Ferrari, Maserati,
etc, que estudasse uma maneira
de melhorara aparência do carro.
Depois de examiná-lo durante ai-
guns meses, o projetista sugeriu
apenas que se aumentasse o
vidro traseiro, o que foi ime-
diatamente feito. "O design é
perfeito", disse Farina. "Não há
nada que se possa alterar, com
exceção do vidro de trás".

Hoje, os estilistas prevêem
uma volta ao desenho do Fusca
em outros carros. Evidentemen-
te, fizeram-se inovações e aper-
feiçoamentos técnicos, que o
mantiveram sempre entre os
melhores automóveis em pro-
dução no' mundo. Uma dessas
mudanças foi a redução do con-
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Ferdinand Porsche, o
designer a u st ria co,

foi quem pôs no
papel o sonho de

Hitler, encontrando
para o carro

soluções tidas
como revolucionárias

na época

sumo entre o Fusca-1200 e o
atual 1300: o primeiro, com 36
H.P., rodava apenas 13,7 qui-
lômetros põr litro de gasolina
comum, e desenvolvia até 110
km/h; o 1300, que o substituiu
em 1967, tem 46 H.P., faz 14
quilômetros com um litro e
desenvolve até 120 km/h. Assim,
obteve-se mais 10 H.P. e mais 10
quilômetros na velocidade
máxima, com menos consumo.

0 sucesso inesperado do
Besouro fez com que ele pe-

netrasse aos poucos em todos
os países, mesmo naqueles com
forte tradição de indústria
automobilística, como os Estados
Unidos, que receberam a 8 de
janeiro de 1949, através da
Holanda, os seus dois primeiros
VW. 0 Fusca tornou-se o carro-
símbolo da motorização em mas-
sa, e hoje 20 milhões deles rodam
no mundo todo. Isso foi possível
graças a uma série de fatores
como segurança, agilidade,
robustez mecânica, desempenho
e pequeno tamanho, próprio para
uso urbano, sem prejuízo do con-
forto. E às conquistas iniciais,
como a suspensão independente
nas quatro rodas, numa época
em que a maioria dos carros só a
tinham na frente. Até hoje, a
maioria dos carros americanos
não a usa. Ainda uma vez, se
economizava com isso espaço e
se simplificava a mecânica.

Não havia molas, que eram
substituídas pelas barras de tor-
ção, praticamente inquebráveis
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(solução empregada muitos anos
depois no famoso Lotus-72).
Suspensão independente e
barras de torção resultavam
numa suavidade de marcha des-
conhecida pelos padrões daquele
tempo, além de serem extre-
mamente resistentes. Mas talvez
a principal inovação tenha sido a
construção unitária - o mo-
nocoque — em que todos os
elementos da carroçaria serviam
como elementos de absorção de
esforços. É o princípio do ovo,
inquebrável como um todo, mas
fragilíssimo se se fizer um furo,
por pequeno que seja. O Volks-
wagen também não tinha chás-
si, o que poupava peso e per-
mitia o uso de um motor rela-'
tivamente pouco potente, com a
conseqüente economia de com-
bustível.

Finalmente, o maior fator de
sucesso do Fusca: o seu preço,
relativamente barato por causa
da produção em série e da sua
extrema simplificação como
veículo. Isso, a valorização na
hora da revenda, o menor con-
sumo, a manutenção fácil e
barata, a durabilidade e adap-
tação a qualquer clima ou ter-
reno, entre outros fatores impor-
tantes, explicam sua posição de
carro mais vendido durante muito
tempo, inclusive no Brasil.

Mas 

agora, a
situação está
mudando. Já
há concorren-
tes fortes,
como os mo-

delos pequenos da Fiat italiana e
alguns carros japoneses. Eco:
nômico quando foi lançado, o
Fusca, já não o é tanto depois
que o desenvolvimento da tec-
nologia automobilística permitiu
aproveitar melhor o combustível
consumido. Quanto ao apro-
veitamento do espaço interior,
novas soluções foram criadas.
Tudo isso fez com que a Volks-
wagen partisse para outros
modelos — inclusive de luxo —
refrigerados a água, com o ra-
diador selado, eliminando os sis-
temas tradicionais de refrigeração
desse tipo. Além disso, a refri-
geração a ar, como é feita no
Fusca, absorve muita potência
do motor.

De qualquer modo, após 40
anos de virtual monopólio do
mercado de automóveis em sua
faixa, não se pode dizer que o
famoso Besouro tenha sido
exatamente um fracasso. Ainda
mais que, em termos de robustez
e simplicidade, ele continua
praticamente imbatível. Dizem
que, a um determinado número
de rotações por segundo, o seu
símbolo de dois Vs entrelaçados,
nas calotas, transforma-se numa
suástica. O sonho de Hitler
chegou muito além do que ele
próprio poderia esperar •

Marcos Santarrita
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Veja aqui
os revendedores

Vulcan
mais próximos

de você.

REVENDEDORES EXCLUSIVOS
RIO DE JANEIRO — CAPITAL - Plast-Rei - tels. 286-2343 e 246-7271.
Mundo dos Plásticos - tels. 224-1283/255-4820/390-3158. Dowar - tels.
249-5622 e 249-5953. Embraserv - tels. 234-4860/234-7386 e
254-2722. Del Carmem - Tel. 255-2518. Vultor - tels.
223-4378/223-2955. Líder dos Plásticos - tels.
236-5101/227-3987/390-6861. Vinishow - tels. 255-6097 e 227-3987.
NITERÓI - Tecelagem Amazonas - tels. 718-4331 e 711-5073. Maxi
Decorações - tel. 722-5618. Karla Decorações - tel. 718-6339. Toq
Interiores - tel. 718-7044. PETRÓPOLIS - Magazin Gelli - tels. 42-0343 e
42-0775. CAMPOS - Motta & Irmào - tel. 2855. VALENÇA - Etal
Comércio e Indústria - tel. 5432. FRIBURGO - Loja Kimovel - tel. 1123.
BARRA DO PIRAI - Casa Síria - tels. 42-3165 e 42-3199. NOVA IGUAÇU

M. Marques - tels. 2489 e 1030. VOLTA REDONDA - Vitória
Decorações - tel. 42-0970. Maria Decorações - tel. 3018.

SÀO PAULO — CAPITAL - Augusto Decorações e Revestimentos - tel.
262-7958. A.M. Aplicações e Revestimentos- tel. 93-2107. Revestito -
tels. 256-4378/257-1563. Decorações e Revestimentos Barbosa - tels.
66-1584/67-5024. Ampla Ambientes Planejados - tel. 80-5766. Ladeira
Decorações - tels. 80-2549 e 282-3967. SANTO ANDRÉ - Acab Com. e
Representação - tels. 444-9357 e 449-1705. CAMPINAS - Requinte
Decorações - tel. 9-8967. BAURU - Nassib Neme - tel. 2-6790. ASSIS -
José Bibiano Claudino - tel. 83-42.

RIO G. DO SUL — PORTO ALEGRE - Cofel - tel. 22-2590. Ernesto
Morsch - tel. 21-9654. NetherS Cia. - tel. 21-2881. Parquet Einsfeld -
tel. 22-0269. Darcy Gonçalves dos Santos - tel. 41-2713. CAXIAS DO
SUL - Madezzatti - tel. 21-3333. ERECHIM - Ferragem Erechinense - tel.
2186. BENTO GONÇALVES - Madepozza - tel. 22-1976. LAGOA
VERMELHA - Integral Const. Comércio - tels. 118 e 274. SANT.
LIVRAMENTO - Sétimo Nocchi - tel. 2-1088. PALM. DAS MISSÕES -
SAG-Materiais de Construção - tel. 2-1084. BAGÈ - S. Deiro Irmão - tel.
2-1675. STO. ÂNGELO - Machado e Burtet - tel. 2000. CAMPO REAL -
Mat. Const. Alto Jacuí - tels. 326 e 348. SANTA MARIA - Vallandro Mello
-tel. 21-2531. SANTA ROSA - Ferragem Missioneira - tels. 2345 e 2275.
PASSO FUNDO - Lojas B.M. - tel. 22-2170. CARAZINHO - B. Lauxen -
tel. 8206. LAJEADO - Arno Johann - tels. 2622 e 2402. SAPIRANGA -
Irmãos Stumpf - tel. 99-1248. NOVO HAMBURGO - Macosam - tel.
95-2048. SAÕ LEOPOLDO - Condec - tel. 92-1306.

SANTA CATARINA - BLUMENAU - Romeu Georg - tel. 22-1869.
FLORIANÓPOLIS - Phillip & Cia. - tels. 6520 e 2073. JOINVILE -
Comercial Coelho - tels. 4816 e 2265. Borges Comércio e
Representações - tel. 4209. LAJES - Alberto Durieux. SAO BENTO DO
SUL - Comércio e Indústria E. Walter Zulauf - tel. 2351.

PARANÁ — CURITIBA - Comercial Romildo Voss - tels. 52-4111 e
52-1757. MalucelliS Filhos-tels. 23-3170 e 22-8766. Móveis Ronconi -
tels. 22-9641 e 24-3922. CASCAVEL - Ferragens e Materiais de Constr.
Cascavel - tel. 23-0148. LONDRINA - Bertin - tels. 22-5385 e 23-0215.
Cagil - tel. 22-1756. MARINGÁ - Bertin Ind. Com. - tels. 22-5385 e
23-0215. PARANAVAl - Noroeste Construtora - tei. 22-0647. PONTA
GROSSA - Joào Varassim - tel. 24-2655. TOLEDO - Bergerson 8 Campos

tel. 52-1413. UNlAO DA VITÓRIA - Herbert P. Woehl - tels. 686 e 650.

MINAS GERAIS — JUIZ DE FORA - Casas Regente - tels. 212-4779 e
212-5317. J. B. Rodrigues - tels. 212-6143 e 532-1000. Pisos e Paredes
Decorações - tels. 212-6776. CATAGUASES - Casa Mattos - tels. 2183 e
2226. MURIAÉ - La Gatta e Araújo - tels. 2406 e 2383. UBERLÂNDIA -
Soreveste - tel. 4-7480. UBERABA - Sometal - tel. 32-0883. ARAXÁ -
Casa França - tel. 661-2659. BARBACENA - Irmãos Werneck - tel. 2512.
MONTES CLAROS - Construmoc - tel. 9894. PATOS DE MINAS - Cimafe

tel. 2047. DIVINÓPOLIS - CIMCAL - tel. 2585. ITAÚNA - Tapecol - tel.
4-1058. GOV. VALADARES - Decorei - tel. 5451. Montezuma - tels. 2081
e 2082. CEL. FABRICIANO - Casa das Cortinas - tel. 460. ITAJUBÁ -
Itajubá Repr. e Comércio - tel. 2747. TEÔFILO OTTONI - Ferragens
Guedes Martim - tel. 9394. LAVRAS - Casa Vitória - tel. 156. BELO
HORIZONTE - Vereda tel. 335-6999. Casa dos Plásticos - tel. 224-9859.
Palomar- tel. 442-3311.

GOIÁS —GOIÂNIA-Edimac-tel. 61168. G. Mac - tels. 21741 e 20711.
Goiaço-tels. 60.263 e 62.041. ANÁPOLIS - Constat - tels. 2655 e 3490.
RIO VERDE - Constrular, tels. 730, 731 e 732.

MATO GROSSO — CAMPO GRANDE - Decorama - tel. 47-136.
Decormatex - tel. 47-657. CUIABÁ - Souza e Dias - tel. 44-74.

AMAPÁ — MACAPÁ - Luiz Pires da Costa - tels. 2222 - 2333.

BAHIA — SALVADOR - Lojas Cimex - tel. 2-1304. VITÓRIA DA
CONQUISTA - Lopes Menezes - tel. 1138.

SERGIPE — ARACAJU - A. Menezes - tels. 221899 - 222301. Manoel
Aguiar Menezes - tels. 226611 - 226565.

PARAÍBA — JOÃO PESSOA - Matex Equipamentos para Escritórios - tel.
5199.

RIO G. DO NORTE — NATAL - Comercial Alcides Araújo - tels. 2117 e
1594.

PERNAMBUCO — RECIFE - A. Carneiro da Silva & Filhos - tel. 24-5777.
Casas José Araújo - tel. 24-4318. Lívio Lima Tecidos - tel. 24-5580.
Mundo dos Plásticos - tel. 24-5062.

CEARA — FORTALEZA - Plásticos Decorativos -tels 31-1267

PARÁ — BELÉM - Braz Grisólia - tels. 22-8814 e 22-5804.

MARANHÃO — SÁO LUlS - D. Broux - tels. 2-2015 e 2-2175.

DISTRITO FEDERAL — BRASÍLIA — Cimpla S.A. - tels. 42-9911 e
43-2330.
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solução
ideal

para quem
acha

que ler
dá

muito
trabalho:
livros em

branco,
ricamente

encaderna-
dose

vendidos
a metro

O 

livro sempre ser-
viu como veículo
de cultura. De ca-
beceira, didático,
guardando e espa-
lhando filosofias,

pensamentos, alegrias, angústias
e sofrimentos, nasceu em inter-
mináveis pergaminhos que trans-
creviam pelas mãos dos copistas
a memória do povo. Sofreu
através da História grandes gol-
pes. 0 incêndio da Biblioteca de
Alexandria impediu que as ei-
vilizações posteriores conheces-
sem grande parte dos cientistas,
poetas e dramaturgos da época.
Depois, queimado e escondido
nos conventos pela Inquisição,
só os padres lhe tinham acesso.
No Renascimento tomou uma
nova forma. Impresso com téc-
nica aperfeiçoada pelos árabes,
teve uma de suas épocas de
ouro. Até hoje ainda é censu-
rado, apreendido e retirado das
livrarias, mas, apesar das per-
seguições, não foi possível re-
tirar-lhe o seu valor de eterno
transmissor de cultura. Mas,
quando se pensava que essa era
a única função do livro, eis que
surge uma novidade.

Há 25 anos uma loja de
decorações, especializada em
móveis copiados do estilo co-
lonial, criou no Rio o falso livro.
Encadernações em couro e lom-
badas com desenhos em fio de
ouro mencionando grandes

nomes da literatura universal es-
tão dispostas em todas as estan-
tes da loja. .Por dentro da en-
cadernação, o papel em branco,
amarelado pela exposição à
poeira. Aproveitando a idéia do"livro-decoração", 

que o dono da
Montparnasse considera "genial

para solucionar o problema do
roubo de obras verdadeiras", ai-
guns clientes encomendam os"livros a metro" para decorar
melhor um recanto de sua casa.

Símbolo de status, neces-
sidade de dar uma impressão de
cultura ou um interesse pura-
mente estético? Os motivos que
levam alguém a exibir livros em
branco não são tão importantes.
Grave é "transformar um pa-
trimônio cultural num objeto de
decoração desprovido de qual-
quer conteúdo", segundo a
opinião de Waldemar dos Santos
Silva, 68 anos, encadernador há
58.

— Quando o pessoal da an-
tiga Montmartre Jorge, atual
Montparnasse, chegou na Rua
São Clemente, já me encontrou
morando nessa mesma casa.

Hoje esse galpão é uma es-
pécie de anexo da loja. Encader-
no livros para o seu Jorge (Bel-
trão) e aceito encomendas de
particulares. Mas as encader-
nações para essas folhas em
branco, que não posso chamar
de livros, só faço para o seu Jor-
ge, de irmão para irmão. Até no

-_
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preço. Essas encadernações ai-
gumas vezes são mais caras que
as dos livros verdadeiros. Mais
trabalhadas, com os títulos em
fio de ouro, mas cobro CrS 40,00,
o que não eqüivale à encader-
nação mais simples. Os preços
para clientes normais variam en-
tre CrS 60,00 e CrS 500,00, mas
não aceito encomendas parti-
culares de livros falsos. Acho
uma coisa muito esquisita ai-
guém querer livros que só servem
para enfeitar estantes. O livro é
muito importante para ficar
reduzido a uma bonita encader-
nação e várias folhas em branco.
Entrego à Montparnasse de 100 a
120 livros desse tipo por mês,
segundo eles para reposição nas
vitrinas. Desconheço que sejam
revendidos.

Jorge Beltrão resolveu en-
comendar esses livros falsos pelo
acúmulo de roubos de originais
raros da sua biblioteca particular,
levados para decorar a sua antiga
galeria de arte.— As pessoas que roubam
livros se aproximam do espírito
de Anatole France. Ele possuía
uma das mais completas bi-
bliotecas do mundo e não em-
prestava para ninguém. O motivo
era muito simples: todos os seus
livros eram roubados. O roubo de
livros pode ter um certo charme,
mas desde que não levem os
nossos. Cansei de ver meus livros
desaparecerem, e o único jeito foi

inventar os falsos. Ê indiscutível
que os livros exercem uma magia
sobre os homens e são um ponto
importante na decoração. A
biblioteca de uma casa é sempre
um ponto de encontro. Uma loja
também fica mais acolhedora —
principalmente quando se tra-
balha com interiores — com a
presença dos livros.

Jorge Beltrão, filho de di-
plomata, traz - segundo ele -
de sua origem francesa o gosto
pela boa bebida, pela comida
sofisticada e pelos livros.

— Tenho uma das melhores
bibliotecas da cidade. Sei or-
ganizar uma e tenho ajudado
muitos clientes sem grande for-
mação cultural a escolher os
autores de sua estante. Mesmo
fazendo livros falsos, tinha de dar
títulos. Sempre procurei dar os
melhores. Minha primeira co-
leção encomendada trazia nas
lombadas o nome de Mareei
Proust - À Ia Recherche du
Temps Perdu. Ao lado dele es-
tavam grandes nomes como
Sófocles, Shakespeare, Cor-
neille, Racine, Colette e Gustavo
Corção, todos em coleções de
obras completas (ou Oeuvres
Completes).

Proust enfeitava um pe-
queno móvel na entrada da loja.
Ao ser visto por um homem
muito bem vestido, que Jorge
Beltrão acreditou tratar-se de um

intelectual, causou uma reação
até então inesperada.

O senhor é o seu Jorge,
dono dessa loja?

Em que posso servi-lo?
Quero esses livros, pago

qualquer preço.São postiches.Como? Não estou enten-
dendo. São imitações de Proust?

Não, são livros falsos. Só
contêm a capa. Por dentro não
há nada escrito.

Ele 

conta que o ra-
paz se recusou a
acreditar até que
abriu uma das pe-
ças. Saiu sem di-
zer palavra. Ou-

tros, no entanto, encomendam
livros vazios a metro para decorar
um canto ("nunca toda a estan-
te, porque seria se expor demais
ao ridículo").

As pessoas que optam
por essa solução querem dar
idéia de um nível cultural que não
possuem. Mas a procura não é
grande. Temos de pensar que a
necessidade de dar uma boa im-
pressão aos amigos menos ín-
timos pode ser uma faca de dois
gumes. Já pensou se alguém
resolve abrir aquele atraente e
raro livro hindu e não encontra
nada? Quem tem esses livros em
casa está sempre arriscado a
cair no ridículo.

Raramente aceito en-
comendas desses livros. Só aten-
do no caso de o freguês ser muito
bom, ter comprado muita coisa.
É impossível formar uma bi-
blioteca de livros falsos. Não
consigo imaginar alguém ter 500
livros em branco e de lombadas
lindíssimas nas suas estantes.
Uma pessoa que encomenda
livros em branco não tem a
menor sensibilidade.

Mas que a Montparnasse
vende, não resta dúvidas. Que as
pessoas compram, é uma con-
clusão óbvia. Um dos fregueses
explicou:

Tenho esses livros aqui
em casa há muitos anos. Nunca
me preocupei com eles e nunca
ninguém descobriu. Um francês
amigo de minha mulher olhou
uma vez a estante e se impres-
sionou com uma série do mesmo
autor, nem lembro mais qual.
Fiquei gelado de medo que ele
pegasse algum exemplar. Mudei
de assunto e tratei de levá-lo para
outro lugar. Resolvemos comprar
esses livros porque não temos
muitos, nem tempo para ler.
Quando eu e minha mulher es-
tamos em casa, assistimos à te-
levisão ou conversamos. Não
sinto nenhuma necessidade de
ler, minha vida já é bastante
movimentada e meus horários
totalmente preenchidos. •

Emília Silveira



da fundição, porque é metal derretido.
Se for no olho, ZAP. Depois de se
queimar uma ou duas vezes, o iniciado
descobrirá que também vale fazer sim-
plesmente soldadinhos, sem chumbo.
Podem ser de plástico, madeira ou de
qualquer outra coisa que fique dura. Um
colecionador transforma elmos com
massa de modelar, misturada com cola
polar. O que é uma ótima solução para
quem tem de modificar mil elminhos de
três milímetros. Atenção para isso, por-
que a nova escala de soldadinhos de 25
milímetros conseguiu se firmar no mer-
cado.

E assim, depois de fazer algumas
modificações menores ou mesmo de ter
conseguido uma figura inteira (nova e
original, como por exemplo um samurai
meio zen) em material não metálico, o
colecionador estreante (bote uns nove
meses nisso) estará pronto a tentar fun-
dir a sua primeira peça. Coisa que os
colecionadores realmente sofisticados
fazem questão de fazer.

1o, pegar o protótipo. 2o, tirar o
molde. 3o, derreter o chumbo (uma liga
de estanho, chumbo e antimônio ou bis-
muto) e jogar dentro. Pronto. Fácil, não
é? Nesse estágio você começa a se sen-
tir um industrial e já não se satisfaz em
ficar roubando figuras criadas pelos
outros. Vai querer criar as suas. Uma
boa sugestão é uma tropa formada de
Caçadores Henriques, todos crioulos
(por causa de Henrique Dias, é claro),
em seus uniformes brancos aos quais
apenas flashes de vermelho e dourado
conferem um toque flamengo. E esses
soldadinhos, ou faz você mesmo ou
abandona o sonho, porque ninguém vai
fazer por você.

Será preciso arranjar um lugar para
guardar a tralha toda. 0 melhor lugar
para trabalhar é na copa. Uma centrí-
fuga e um forninho podem ser neces-
sários. E por que será tão difícil arranjar
bismuto nesta cidade? Pequenas dificul-
dades que o iniciado rapidamente so-
lucionará.

O hobby começa na Av. Rio Bran-
co, ou em qualquer rua importante de
grande cidade, e termina em sua copa.
Da cozinha a sua obra de arte sai no-
vãmente para o mundo. Tem gente que
não se separa de seus soldadinhos nem
para tomar banho. A única coisa chata é
esse culto a Waterloo. Leituras indis-
pensáveis para você: Uniformes do
Exército Brasileiro e Introdução à Fun-
dição, livros difíceis de arranjar. E tem
que prever muito espaço, tanto para os
livros quanto para as ferramentas, sem
falar na indispensável vitrina para a or-
gulhosa exposição às visitas. A visita só
rirá da primeira vez; na próxima, tam-
bém vai aderir. "0 espaço nós podemos
recuperar", já dizia Napoleão, "mas o
tempo nunca." Tudo bem. É muito mais
divertido e glamouroso que caderneta
de poupança. •
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ão, não são apenas brin-
cadeira de criança. Até
maiores de 80 anos já
foram flagrados brincan-
do candidamente com
soldadinhos de chumbo

— e, exceto um leve rubor, assumiram a
situação. Colecionar soldadinhos de
chumbo ficou um hobbyXão complicado
e caro que, se você não assumi-lo, não
terá graça nenhuma.

Õs mais esnobesjdizem que apenas
para começara coleção é preciso: 1) ter
ido umas duas vezes à Europa; 2) ter
tido uma boa iniciação em História da
Arte; 3) ter dinheiro para comprar e tem-
po para descobrir as dúzias de livros
sobre o assunto. A falta de tudo isso,
basta atravessar a rua e entrar na impor-
tadora mais próxima, com resultados
bastante parecidos. Claro, isso só para
os que estão se iniciando.

Soldadinhos de chumbo são hoje,
em 90%, tralha napoleoniaca de pri-
meiríssimo nível de pesquisa. (Como
diferenciar um soldadinho que esteve
em Waterloo de um que não esteve?
Pela medalha, algumas vezes no ca-
valo). Em geral, começa-se pelos Li-
feguards. No segundo mês, enjoa-se
dos mencionados e passa-se para os

hussardos. Depois, tome de samurais,
mas se você é chegado aos modernos,
pode atacar de nazistas, americanos e
ingleses da 2o Guerra. Cada soldadinho
custa por volta de CrS 60,00. Há tam-
bém soldadinhos ingleses de plástico
para montar e pintar, fabricados pela
Airfix em politileno e polistireno — CrS
68,00 a cavalo e CrS 48,00 a pé. Em
geral, são grandes cargas de cavalaria,
de hussardos empeliçados e elegantes,
com cavalos em diferentes posições e
até canhões em segundo plano. Lindís-
simos, mas muito caros e importados,
ou seja, um supersupérfluo. A bolsa e a
satisfação ainda acompanham. No sexto
mês, começa o desejo de ter um sol-
dadinho que só você tem, porque isso é
que é chique. Aí você tem de fazer. Com
as próprias mãos.

Mas como? Regra única: tem que
ser parecido com a realidade, com os
detalhes todos — bigode, botões e
bigornas. Todo soldadinho decente
deve ter uma biografia. Cuidado na hora
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PALAVRAS X WORDS
HORIZONTAIS:

1. odiar; gordo; vender
2. Pérsia; mentira; ária
3. serenata; gorjetas
4. avaliar; hóspede
5. ensopado; carro
6. bandeja; farpa
7. comer; sindicato; pão

preto
8. agradável; alimentar
9. energia; imprensa

10. navios; informações
11. maré; romances
12. área; tipo de cerveja;

jaula
13. ano; homens; beira

VERTICAIS:

1. dele; passo; ficar
2. are; oral; empregar
3. asfalto; portão; idéia
4. energia; aparecer
5. voto negativo; usos
6. pneu furado; bater

(fotos); carneiro
7. assessor; alfinete;

candidato a Vice-
Presidente 

'

2 3 4 5 6 7 6 9 10 II 12 13¦
li

8. peça usada em golfe; 11. lago americano; ár-
coágulo; amém VOre; cafajeste

9. ganho; Associação de 12. lábios; olhos; ovo
Pais e Mestres 13. durar; comunistas; sé

10. planeta; país europeu

LABIRINTO
Veja quantas
palavras de
cinco letras
você é capaz de
formar, unindo
as letras sem
pular linhas
nem casas.
Não valem
verbos, nomes
próprios,
plurais, nem
gírias. Eu
formei 58 sem
usar dicionário.

(S>——ff)

Yr/(?)V5y .
(gr——®

ENTRECRUZADAS
Veja se você
consegue colocar
cada palavra
no seu lugar
correspondente
°e 3 letras:
ALA ARE
ASA ATA
BAR BIS
BOI CHÀ
ELO ERA
FEL iEN
ÍON LOA
IRA MUI
LUA ORA
OLA TIO
RÉU ZAS
TAL UBÁ
De 4 letras:
ACÉM ALTA
AMÉM ÁREA
AULA BELA
CAJÁ DUAL
IRAR ÍRIS
MUAR OBUS
QUEM RARA
ROAZ SALA
SOEZ TUBA
UNOS URSO

De 5 letras:
ACARÁ ACASO
AREAL AROMA
AZEDO CAUTA
CHAVE CURAU

ÉPOCA FALSA
MOSCA MULTA
PESAR
QUOTA
TOUVA

PUDIM
ROUCA
VEADO

LOGOBOLICHE
Se derrubar todos pins (for-

mara palavra completa), você
fez um strike e ganha 20 pon-
tos. Se não conseguir, tente
fazer um spare, para ganhar 10
pontos, formando duas pa-
lavras menores usando todas
as letras. Cada letra só pode
ser usada uma vez e vale um
ponto. A pontuação máxima
possível, fazendo 10 strikes e
10 spares, é 300. As palavras
que você formar não precisam
ser as mesmas dadas na
solução, porém você não
poderá usar nomes próprios,
verbos, plural e gíria. A letra
inicial de cada palavra encon-
tra-se na linha de strike.

N
CC
AIL

NE AT

Strike

C

Spare

c
AD
VIA

NE AT

Strike
C

Spare

E
EN

GUN
MORE

Strike

E

Spare

A
AD
DIN

AJAR

Strike
A

Spare

CRIPTOMANIA

S
SO

END
NE AT

Strike

E

Spare

L
UP

REC
NE AT

Strike

P

Spare

R
EG

PUN
NE AT

Strike
R

Spare

c
LA

TIN
NAIL

Strike

A

Spare

P
SO
TIN

VEER

Strike
V

Spare

A
IR

TIN
COON

Strike

c
Spare

PSBWTKJ NO MKBKDOB ZYNO COB

KZOXKC LEBBSMO DOSWYCK.

Esta mensagem foi escrita em código de substituição simples
de letras. Por exemplo, SUBMARINO INIMIGO, num código
semelhante, seria assim: DFLVJCSXZ SXSVSQZ. Para decifrá-la,
basta observar a freqüência com que aparecem certas letras ou
grupos de letras.

AS SOLUÇÕES ESTÃO NA PÁGINA 36
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Você está convidado a participar
de um grupo com elevado espírito
comunitário empenhado
no trabalho de assistir entidades
beneficentes que se dedicam
a educar crianças, prestar
assistência a velhos, orientar
pessoas que só precisam de uma
oportunidade para contribuir
também com a sociedade.

Ajude. Encaminhe ao Fundo
Comunitário uma doação em
nome de sua empresa, firma,
seu próprio nome. Faça
circular entre seus diretores,
executivos, colegas de trabalho,
um memorando pedindo que
eles também colaborem
nessa luta.

O Fundo Comunitário é uma
entidade beneficente dirigida
por representantes de algumas
das maiores empresas do Rio de
Janeiro. Ele concentra recursos
provenientes de contribuições
anuais de empresas e de
particulares, destinando-
os depois a instituições
que comprovadamente
realizam obras de
interesse comunitário.

Doar é bom
quando

você sabe
quem vai

receber.

i-fiafftr™iii' i|-|_ii r^ÍBw.
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Mas a distribuição é feita de
maneira a atender todas as
instituições na medida das
necessidades peculiares de cada
uma. Ao aplicar no Fundo
Comunitário,você tem direito

aos abatimentos do
Imposto de Renda
permitidos pela
legislação. Com uma
única contribuição,
você ajuda a
inúmeras instituições.

E ainda tem o
prazer de ver seu

dinheiro dar dividendos.

Fundo
OOMUNIARO
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Jogos,
BRIDGE Interino

SQUEEZE (VI)

Para terminar o squeeze simples, mais um
ponto que você não pode esquecer: o squeeze só
acontece quando se chega a uma situação em que
se vai ganhar todas as vazas, menos uma.

Quer dizer:
todas as vazas que você podia dar, já

precisa ter dado. Ex: se estiver jogando 4 Espadas,
já deve ter cedido 3 vazas.

Você tem que ter como ganhadoras todas
as vazas de que precisa, menos üma. Ex: se o jogo
é 6 ST, você já deve ter 11 vazas.

Veja esse final:

AJ
<? 4

J
KQ

Ç> 3
Q D 52

Ç> 9
7

6
8
K
4

Você tem as ameaças e tudo mais arruma-
dinho para squeezar Oeste, mas, quando bater a
squeezante, Oeste tem o 3 de Copas para baldar.
Você tinha que perder essa Copas no começo do
jogo para o squeeze dar certo. Isso se chama:
RETIFICAR A CONTAGEM.

Faça esse:

A A3 J542
<? A8 <? 54
0 AKQJ87 542Q843
* AK7

O jogo é 6ST e Norte dobrou. A saída foi K de
Copas.

— Você tem 11 vazas, conseguindo a 12a se
Paus cair. No entanto, se esse naipe estiver 4-2,
você ainda ganha na chance de encontrar Norte
com KQ de Espadas e 4 Paus.

Mas não se esqueça da nossa lição de hoje:
retifique a contagem.

A jogada de retificação é fiar a 1a vaza.
Agora você tem as 11 vazas e deu a que podia.
Seu final será:

+ KQ
J10

* Ax
O x
+ x D *

Jx
Qx

Bata o Ouros e bom squeeze.

CRUZADAS Carlos da Silva

HORIZONTAIS - 1 - a classe dos ope-
rários; 10 — a neve que cai de uma vez; 11

emblema da realeza em França; 12 —
atinentes a diorama; dioramáticos; 14 —
primeira nota da antiga escala musical; 15 —
sacrificado; prejudicado; 16 — vivo faus-
tosamente, à maneira de lord; 18 — bons
acolhimentos; simpatias; 19 — poesia para
ser cantada; 20 — instrumento folclórico de
origem africana (pi.); 21 — arremessar dar-
dos; cintilar; 24 — sufixo latino diminutivo;
25 — vinho que éexcipiente medicinal; 26 —
apanhadeira; sapa; 28 — planta da família
das Liliáceas; 29 — ansiedade; ânsia; 30 —
aquela que vereia.
VERTICAIS — 1 — ondeados; dispostos em
curvas; 2 - medicamento contra doenças
do peito; 3 — duração sem fim, perpetui-
dade; 4 — coisa que acontece raramente; 5

pedra filosofal; 6 — representante de uma
família; 7 — habitação suntuosa; palácio; 8

válvula eletrônica de dois elementos (pi.);
9 — restos mortais; as mãos; 13 — que não é
legal; ilícito; 17 - mostrar os dentes; 20 —
atrela; 22 - coisa, objeto, substância; 23 —
haste ou ramo delgado, de árvore ou de ar-
busto; 26 - fazer admitir; 27 - parte in-
ferior; 29 — arrependimento, remorso.
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Léxicos Utilizados: Melhoramentos; Pequeno e Casanovas.
Correspondência, colaborações e remessa de livros e revistas
para: Rua das Palmeiras, 57 apto. 4 — Botafogo — ZC-02

XADREZ Ruy Lopez
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Problema n° 23
As brancas jogam e dão mate em dois lances
I. Korzenoivsky, 1954

UM CANDIDATO
Enquanto Mequinho vencia o Inter-

zonal de Manila, o dinamarquês Bent Lar-
sen vencia o da Suíça. Larsen teve a in-
felicidade, em 1971, de ficar no caminho de
Robert Fischer quando este partia para a
conquista do título mundial. Perdeu por 6 a
0. Apesar disso, e embora a idade já não
lhe dê muito futuro em relação à disputa do
título máximo, continua a ser uma das
figuras realmente interessantes do xadrez
moderno, disputando com Liubojevic a
Taça Combatividade. Do seu match com
Uhlmann, em 1971 (quartas-de-final), é a
partida seguinte, primeira da série de nove
que Larsen venceu por 5,5 a 3,5.

Bent Larsen x Wolfgang Uhlmann
Abertura Reti

1. P3CR P4D 2. B2C P3BD 3. P4BD
C3BR 4. C3BR P3CR 5. P3C B2C 6. B2C
B5C 7. 0-0 0-0 8. P3D BxC 9. BxB CD2D
10. B2C T1R 11. C2D P4TD 12. D2B P3R
13. P3R D2R 14. P3TD C4T 15. PxP BxB
16. DxB PBxP 17. TR1B TR1BD 18. C3B
C(4)3B 19. C4D C1R. 20. P4TR C4R 21.
T3B T4B ? 22. TxT CxPD 23. TxPT (o golpe
que as pretas não previram ao executar o
lance 21) CxD 24. TxT R2C 25. B1B P4R
26. C3B P5R 27. C4D C6D 28. T5T D4R 29.
T1C C3D 30. T1D D3B 31. BxC PxB 32.
R2C C5R 33. P3B P3C 34. T7T CxP 35. RxC
D4R xq. 36. R2B D1C37. T4T D7T xq. 38.
R1R DxP xq 39. R2D D7B xq 40. RxP P4T
41. T7T P5T 42. T7B D6C 43. T2B D4R 44.
T1CR abandonam.

SOLUÇÕES
LABIRINTO  ENTRECRUZADAS PALAVRAS X WORDS

ACARA ACESA AÉREA AÉREO ARARA ÂSTER BERRO ^croj-sr ^ D?Wn:hl„ çfpn çtau
BETEL BORRA BRECA BREVE BROTE BROTO CARRO rtnr.-rA o a i t <- n d a ii 2 - Iran-liaria l 

~ 
SL"nrÍf hhlCASAL CASTO CEARA ÇECAL CERCA CERRO CESTO QUOTA CAJA CURAU h _ Lerenade - ?íds Í 

~ 
VJ nJm Íh«.

CRACA CRASE EFEBO ESTER FEBRE FERRA FERRO li R l na H A 4 - rate - auest í 
~ 

i?!™9 Lni=f
FRACA FRASE FRETE LACRE LEBRE LESTE PESAR UBLUA HAR 4 

rate guest 4 - ene gy -appear

PESTE POBRE RASTO REPTO RESTO RETRO REVÉS EUTU EPOCARS 6- tray- spHnter fi f í \ 
~,«™ 

ramROTOR SACRA SALSA SARRO SEARA SEPTO SERRA .. « ".. 7. 7 - eat - union - rve í 
~ 

I?L~ 2f„P 
~Ar!íl

SETOR TERRA TESTE TOESA TORRA TORRE VERBO MOSCA TUBA VEADO \ _ g&sanl!"- feecT 8 - tee^cPm - aménvtbit vbiUM A 
O L A F E L ? - Pep-press 9 _ gain - PTA

„„„„„,,_,,,_ tai /» u a /¦» }9 
~ ships - data 10 - saturn - France

LOGOBOLICHE TAL CHAOA 11- tide - romances 11 _ Erie - tree - cadOOA-tA Al AIA ii ~ area ~ 3le ~ Ca5e 12 - lips - eVes - eS9
CMnnccAMTC cnMnA/rcMcc ÜÜAbA AL ALA 13- year - men - edge 13 - last - Reds - seeENDOSSANTE - SONDA/TENSE .. aiioa dic e n c -r
PERCENTUAL - ENTRE/CULPA U AURA BIS SOEZ rRU7Ar>A<í
CALCINANTE - CINTA/LANCE BELA AROMA inu^AUMaCANIVETADA - VIDA/CANETA bclm m n u m c
REPUGNANTE - RENTE/PUGNA AREAACARAUPUDIM '0P:sd
ANTICLJNAL - ANIL/CANTIL :jod :ejBA :s)ua :eiole :ju :|96a|i :sosso :sopoip :jsoço|B :oujej
ENERGÚMENO - GUME/GÉNERO R E O loiuepg lapepuej :òa9 '[ejouád :sope|npuo - SIV0I1U3A
AJARDINADA - RIJA/DANADA Rr»A7 AMFM 1 d 1 ..„,„.,,„,wpcppDTiMn - VENTRE/POIS AlVItIVI IMIO BJOpB9J8A
CORINTIANO -TINO/RINCÃO A II |Jop í*i :ed'|oub :|0 Ijerapjep'saBe Ibijb :soo9 :opjO| :opB|oui|uuniiN 1 i«inu >--/ A u :jn :sooilubjoip :si| :epeAau 'opeuejado - SIV1NOZIHOHCRIPTOMANIA  UNOS IEN ROUCA XADREZ"
Mensagem decifrada: '
Firmeza de caráter pode ser apenas burrice teimosa. Problema n° 23: C3B

MmmMmmtmmmmm\mWBam\\

36



m&

|§|§||j \:MMX

r ir'^v": fi • ¦ - I

m' 1 ííí^ífíít? íííííííí(ti _l
g í i:;!'«teí;;! 'í!íí'<"<t.l ¦
§: KiJSí H»» ' r&_a_fl:-__a__É__|

WhP!

Piií
írr<<<<<S5í'

1Mm

;/__í;

.Vo acabamento, no aproveitamento
inteligente dos espaços, nos mínimos
detalhes de um Samurai.você descobre a arte
e o talento das obras de arte. E.como os
trabalhos dos grandes mestres, cada
Sa murai é único, exclusivo, personalizado.
Criado para desafiar o tempo.
E.por isso. tem garantia eterna.
Nenhum armário é capaz de mostrar, com
tanta fidelidade, a personalidade que você
sempre procurou demonstrar em tudo '

que faz parte do seu mundo. Samurai,
o armário dos grandes tempos.

O espaço mais bonito da sua casa.

¦Rua Barata Ribeiro. J7-A Tel.: 237.1765•Rua Barata Ribeiro. 6I1-D Tel.: 236.7757. Rua Conde de Bonfim. 214-B Tel.: 234.4557»
XFàbrica) Rua Dona Luisa, 233 Tels.: 22V.4127 e 22V.5918» Brevemente nova loja: Rua Visconde de Pirajá, 514 - loja B.



AMÃFIA
NO BRASIL

Al 

Capone, como se sabe, foi o che-
fão da Máfia mais famoso até apa-
recer o Al Pacino. O que poucos

sabem é que a Máfia tem extensas rami-
ficações no Brasil. Consegui uma lista dos
principais nomes da sinistra organização
em nosso país. Ela me foi entregue por um
estranho homenzinho todo furado de
balas, muito pálido, e que logo em seguida
caiu morto. Não sei o que o matou mas
meu tapete ficou irrecuperável. Eis a lista.
Com a palavra as autoridades.

Al Cachofra — Domina o tráfego de
hortaliças no país inteiro. Também co-
nhecido pela alcunha de Al Cunha. Ele-
mento extremamente perigoso, usa uma
bomba-relógio no pulso. Gostava de fazer
caçadas com amigos até que os amigos
começaram a responder o fogo. Elimina
seus rivais — como o gordo Al Face —
afogando-os em azeite e vinagre com um
pouco de mostarda, pimenta e açafrão.
Seu provável herdeiro é o filho mais moço,
Al Moço, que pretende substituir os
métodos antiquados e rudes do velho com
processos mais sofisticados, como a guerra
bacteriológica.

Al Môndega — O tzar da carne moída
no Centro-Leste. Costuma-se dizer que há
o dedo de Al Môndega em todos os ham-
burgers da região, mas quase sempre o
dedo é de algum capanga que caiu em des-
graça. Há anos que Al Môndega tenta uma
fusão com o rei do macarrão na Grande São
Paulo, Al Dente, mas este sempre recusa,
alegando que não aceita coação, ainda
mais jogada pela janela com um pavio
aceso. Al Môndega sempre se refere a seu
meio-irmão Al Dente — os dois são filhos
do imigrante italiano Al Dilá — como Al
Burro e por isso Al Dente tentou, inutilmen-
te, lhe mandar um fonograma explosivo. O
Correio não aceitou.

Al Corão — Chefe da seção árabe da
Máfia no Brasil. Venderia a própria mãe se
não precisasse dela para escovar o chão.
Usa granadas em forma de quibe, sfihas
com detonadores e uma curiosa lingüiça
síria com silenciador na ponta. Só tem
guarda-costas cristãos porque — segundo
diz — quando se curva na direção de Meca
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todas as tardes, gosta de pensar que tem
alguém de confiança olhando para trás.

Al Piste — Leva uma comissão em
toda a venda de passarinho no Brasil. Foi
preso pela primeira vez por falsificar um
canário. Na prisão ficou famoso depois que
uma reportagem no Cruzeiro revelou que
ele recolhia passarinhos doentes, cuidava
deles na sua cela e já tinha uma grande
coleção de pássaros amestrados. Co-
meçava um movimento de solidariedade no
país para pedir o seu perdão quando ele
fugiu da penitenciária, por cima do muro,
preso a uma corda que era alçada no ar por
centenas de passarinhos agradecidos.

Al Gazzara - 0 playboy da organi-
zação. Gosta de reunir seus amigos e
amigas e fechar uma boate só para eles. Os
amigos ficam dias trancados na boate,
batendo na porta, pedindo socorro, é
horrível. Al Gazzara se diverte muito. Tam-
bém conhecido como Al Mofadinha.

Al Farrábio — O intelectual da Máfia
brasileira. Leu todo o Código Penal, fazen-
do observações rancorosas nas margens.
Autor de O Manual do Gangster e da obra
técnica Blocos de Cimento: seu Preparo e
Uso e o que Fazer Quando Sobram os Pés.
Pretende entrar na Academia e roubar o
cofre.

Al Manaque — Uma espécie de con-
sultor sentimental da Máfia. Suas frases de
espírito são famosas. Por exemplo: "Em
terra de cego, o transito deve ser uma
loucura". Os outros mafiosos riem amarelo
e pensam vagamente em dissolver o velho
Al Manaque em ácido.

Al Goz - Matador profissional. Mas
tem o seu código de honra. Por exemplo:
só usa arma branca. Rifle branco, canhão
antitanque branco, lança-chamas branco e
adaga. E, antes de matar qualquer pessoa,
manda um aviso. Um tiro na testa.

Todos estes nomes estavam na lista
que me foi entregue pelo estranho e fa-
lecido homenzinho. Procurei nos seus boi-
sos para ver se conseguia mais algumas in-
formações. Descobri sua identidade. Tam-
bém era da Máfia. Na certa um arrepen-
dido. Chamava-se Al Cagüete.

Luis Fernando Veríssimo
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-to/os (SusIrlm (em5sabote Pão de Graham ílmlrlM
Uma dupla perfeita para quem exige o melhor!

Bolos Plus Vita, nos sabores de Abacaxi, Laranja,
Coco, Baunilha e, também, com Chocolate...

Feitos com ovos fresquinhos... farinha puríssima...
São maiores, mais bonitos... mais gostosos... têm

mais qualidade... mais valor nutritivo... e um
ingrediente exclusivo que ninguém pode

oferecer: muito carinho!
Pão de Graham Plus Vita -feito de trigo integral

puríssimo. Rico em vitaminas e sais minerais.
Perfeito para regimes! Ótimo para emagrecer sem

perder a saúde. Ideal para sanduíches e merendas.
Bolos e Pão de;

Plus Vita em casa todo o dia,
mais saúde e alegria! ãuslrifà1TÂ

l ; _a=£^_^___S_S_«

(SusVfm
RECHEIO DE SANDUÍCHES
COM PÃO DE GRAHAM
PLUS VITA

RICOTA
Amasse ricota e misture com cebola e cheiros
verdes picados e com páprica picante.língua
Arrume fatias de língua (mominha e magra)
sobre folhas de alface. Salpique com algumas
alcaparras.
QUEUO FRESCO
Amasse o queijo (ou use-o.jà cremoso).
Junte "pickles"moidos ou mostarda e use
também rodelas de tomates.
ROSBIFE OU CARNE ASSADA
Fatias de rosbife ou carne assada, cobertas de
mostarda e com rodelas de pepino, tomates e
aipo cortadinhos, sem os fios!
FRANGO
Fatias de peito de frango assado, sem peles.
Alface picadinha e cenoura crua, ralada.
temperadas com limão, pimenta do reino e
pouco sal.

¦^5_Eá__i_í ÉM—IÉj ¦»=-»
_| mmr-.

ENRIQUEÇA AINDA MAIS
SEUS BOLOS PLUS VITA

RECHEIO E COBERTURA DE COCO
Misture bem 1 copo de leite de coco com 12
colheres (sopa) de açúcar peneirado. Recheie
e cubra Bolos Plus Vita de Coco, Chocolate
ou Baunilha.
RECHEIO E COBERTURA DE LARANJA
Misture bem 8 colheres (sopa) de suco de
laranja com 32 colheres (sopa) rasas, de
açúcar peneirado. Recheie e cubra Bolos de
Laranja Plus Vita.
RECHEIO E COBERTURA DE RUM
Misture 1/4 de copo de rum claro. 1/4 de copo
de água e junte 32 colheres (sopa) rasas, de
açúcar peneirado. Empregue como recheio e
cobertura de qualquer dos cincos sabores de
Bolos Plus Vita.
RECHEIO E COBERTURA DE ABACAXI
Misture 8 colheres (sopa) de suco de abacaxi
com 32 colheres (sopa) rasas, de açúcar
peneirado. Recheie e cubra Bolo de Abacaxi
Plus Vila.
RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE
Derreta em banho-maria 2 tabletes de
chocolate meio amargo com I colher (sopa)
rasa, de manteiga, 6 colheres (sopa) de açúcar
e 3 colheres (sopa) de leite. Junte baunilha,
bata bem, recheie o bolo e despeje o restante
por cima, para cair cobrindo mal o bolo.
(Para Bolos de Chocolate, Coco e Baunilha
Plus Vita).
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NÃO ENTRE... DITO ESTÁ
TRABALHANDO.

Querida vovó,
Gostaria que a senhora estivesse aqui.

Lembro quando a senhora me pôs no colo
até eu ficar quietinho.

&/£'4&á*&~^mS

• "'-..• ' 
i3m^-'-''''''':'^-.'^^---^mt m^^^^^^^^^m "•v~:-..;----.:'*í-,.'
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MORT WALK6R
e DIK BROWNE

ESTA ESCREVENDO UMA CARTA
PARA SUA AVÓ.

Gostei muito da última visita
que fiz à senhora.

__ãrlKW€dl kP-H '¦'¦ *_r ' 1¦p^BM^-B^^jfP-y-^^^^-X^Xjtt*'- .r***^ 1_Bv^S____y_£.B M&S*J' - X' "1 I
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Asenhoroémesrnouma^etGrjtoe^
senhora.

admirador,

PS. - Espero que tantos etogjos não façam a
senhora ficar toda convencida.

^^^K^^^mÀmmMmmm*mm^^^^mm^^IÊm^^^^ 
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