
TEMPO

Instável, ainda su-
jeito a chuvas es-
parsas, com tnelho-
ria no período.
Temperatura está-
vel. Ventos de Sul
e Sudeste fracos.
Máxima: 25.6 (Pra-
ça 15). Mínima:
19.9 (Alto da Boa
Vista). (Mapas e
detalhes no Cader-
no de Classificados)
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio do Janeiro *
Minas Gerais:

Dias úteis . . . . Cr$ 3,00
Domingos .... Cr$ 4,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF o GO:

Dias úteis .... Cr$ 
' 

5,00
Domingos .... Cr$ 6,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC o
Territórios:
Dias úteis . . . . Cr$ 5,00
Domingos . . . . Cr$ 7,00

Argentina . . . P$ 5
Portugal Esc. 12,00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio o 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, om todo
território nacional, incluii-

vo Rio:

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

Postal, via aérea, om todo o
território nacional:

3 meses .... 
' 

Cr$ 325,00
6 meses Cr$ 600,00
EXTERIOR - Via aérea: Ame-
rica Central, América do
Norte, Portugal o 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 paises:

3 meses .... US$ 304.00
6 meses .... US$ 609.00
1 ano US$1 218.00
— Via marítima: América,

Portugal o Espanha:

3 meses . .'. .' US$ 41.00
6 meses .... US$ 82.00
J ano .... . USS 164.00
Demais paises:

3 meses .... US$ 58.00
6 meses .... US$ 116.00
1 ano USS 232.00

ACHADOS E
PERDIDOS

A FIRMA - IMPORTADORA
ALTMANN LTDA. para efeito
de seu cancelamento de regis-
tro no Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no
Estado de Rio de Janeiro, pela
cessação das atividades de re-
presentações comunica a queminteressar o extravio de seu
Cartão Protocolo de Registro

sob o n° 974/66.

FOI PERDIDO - No traielo da
Rua Pedro Alves, 85 fds. seds
da firma O. Luis de Almeida
transportes à Rua Santa Luzia
11 onde se encaminhavam para-tratar da baixa da referida fir-
ma, o livro modelo 8 livro d«
pagamento do ISS, pedi-se a
quem encontra-lo entregar no
endereço sede da firma. Grati-
fica-se bem.

FOI PERDIDA CARTEIRA N?
a789.S, do Conselho Regional' de Química. CRQ 04591/75 de
Irineu Afonso Machado, inf.
254-4036.

GRATIFICA-SE a quem achir os
documentos de Manoel Gonç>l-
ves Carneiro. Qualquer infor-
mação favor telefonar pjra
712-1224. Niterói.

IMPORTADORA E DISTRIBUÍDO-
RA - INTELABOR estabelecia
à Rua Ana Nery 839/ B inscrita

: no FRRI sob o n? 3370»ú0i
comunica o extravio da Ia. via
da AFM.n9 230/ 76 da Fun-
dação Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente, fornec d;
ziraves da nota fiscal n9 1701
82.

PERDIDO DIPLOMA - Règist.
sob. n9 18.944 fl. 87 do livro
47 em data de 18/ 12/ 68
MEC-Juiz da Fora-MG de José
Maria Torres Maciel diplomado
pela Escola Téc. Comercial de
Além Paraiba, A. Paraiba-MG.

SALVIO DE AQUINO CORRÊA
perdeu carteira com todos os
documentos d e identidade.
Quem achou telefonar, por ob-
séquio, para 245-6105, que será
gratificado.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

ACOMPANHANTE - Precisa
com prática de enfermagem
para tratar de senhora idosa
paralitica, que durma no em-
prego Paga-se 3.000,00 Tratar
Siqueira Campos 210/304.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
dispõe de imediato d_ arrum.
cop. cozinheiras, babás, t/ ser-
viço, etc. Temos também dia-
rfstai, empregadas seleciono-
das.

AG. CENTRAL DOMESTICA,
ofer. boas babás cop. arru.
cor. sirfíples forno fogão fax.
diar. T. 236-3161. Av. Cop.
61U/ 419.

ATENÇÃO DOMESTICASI - Ur-
gente! Temos vagas para 150
cor. 100 bfbás, 200 em geral
105 arrum. cop. 200 faxineiras.
Trota logo roupa, aiendo sába-
do e domingo at-6 às 18 hs.
Rua Siqueira Campos. 43/ 515
Copacabana.

ARRUMADEIRA - Paga-se bem.
Precisa-se a Rua Dias da Cruz,
Méier. Tel.: 249-4195.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tem
empregadas responsáveis com
referências comprovadas in lo-
co, damos garantia de perma*
nencia com substituição ime-
dlata. 255-8948, 255-3688.
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Madri recusa
anistia pela
vida de Oriol

O Governo espanhol rejeitou, on-
tem à noite, as últimas exigências dos
seqüestradores do Presidente do Con-•selho de Estado, Dom Antônio Maria
de Oriol y Urquijo, que, em troca de
sua vida, reivindicaram anistia paratodos os presos politicos do país (cer-
ca de 200). As 23h de ontem expirou
o prazo. Em Madri, o dirigente fran-
quista já é dado como morto.

Num discurso pela televisão, o
Ministro do Interior, Rodolfo Martin
Villa, afirmou que "não podemosaceitar chantagens", acrescentando
que se Oriol fosse executado "a res-
ponsabilidade caberá aos seqüestra-
dores e não ao Governo". Disse que,riesse caso, "os assassinos serão perse-
guidos por uma questão de justiça,não de vingança". (Pág. 13 e editorial)

Bonn confirma
que sustentará
acordo nuclear

Não há qualquer dúvida, sequer
hesitação, na disposição da República
Federal da Alemanha de cumprir o
acordo assinado com o Brasil para a
construção de uma usina de reproces-
samento de combustíveis irradiados,
dentro do projeto dos reatores nuclea-
res, segundo altos funcionários de
Bonn asseguraram a Arlette Chabrol,
enviada do JORNAL DO BRASIL.

Em Paris, porta-voz da Presidên-
cia da República garantiu que foi ex-
clusivamente francesa a decisão de
cancelar há um ano a venda de uma
usina nuclear à Coréia do Sul. Com
isso negou versões da imprensa pa-risiense de que os próprios norte-ame-
ricanos disseram que o fator decisivo
foi a pressão de Washington sobre os
Governos de Paris e Seul. (Pág. 12)

URSS troca preso
político com Chile

í __*¦»¦ l
jjy i

Numa atitude sem precedentes,
a União Soviética decidiu libertar
um prisioneiro político — Vladimir
Bukovsky — e permitir seu exílio no
Ocidente em troca da libertação do
secretário-geral do Partido Comu-
nista do Chile, Luis Corvalan, queestava preso desde o golpe de es-
tado que derrubou o Presidente
Salvador Allende.

Condenado a sete anos de pri-são e cinco anos de cõnfinamen-
to, Bukovsky, um dos mais conhe-
cidos dissidentes políticos da União
Soviética, partirá, hoje, com sua
mãe, irmã e um sobrinho (este
com 14 anos e sofrendo de can-
cer) para a Suíça. Luis Corvalan
deixou Santiago ontem, às 15h40m
(hora local), com o mesmo destino.

A troca de prisioneiros, segun-
do o jornal norte-americano The
Washington Star, foi negociada
através de altos funcionários do
Departamento de Estado com o
Embaixador chileno em Washing-
ton, Manuel Trucco, e um funcio-
nário da Embaixada soviética, Yuly
Corontsov. As viagens foram pre-
paradas pelo Comitê Intergoverna-
mental de Migrações Européias
(CIME).

O Governo chileno não fez pro-
nunciamento sobre o assunto, mas
anunciou para hoje, às 9h (hora-
rio de Brasília), uma nota oficial.
A troca, segundo a agência chilena
Orbe, deverá ser feita na mesma
hora, em Zurique. (Página 14)

Ciisao na
convence

"O Governo vai esperar uma
definição quanto aos preços do pe-
tróleo para decidir a estratégia a
ser adotada internamente para
conter o consumo de combustíveis
e'o déficit comercial" — afirmou
ontem o Ministro da Fazenda, Má-
rio Henrique Simonsen. "Até hoje"
— destacou — "nunca existiu um
cartel que praticasse dois preços
para um mesmo produto".

Disse que se o reajuste fosse de
5% o gasto adicional do país seria
de 150 a 200 milhões de dólares em
1977; se fosse de 10%, o acréscimo
seria de 300 a 400 milhões de dóla-
res. Perguntado se a situação bra-
sileira ficaria tranqüila com um
aumento de apenas 5%, respondeu

OPEP
Simon

nao
sen

que "vamos ver". Acrescentou que
não haverá aumento interno em
janeiro, pois os estoques da Petro-
brás são suficientes para o con-
sumo.

Ò Secretário de Imprensa da
Presidência, Humberto Barreto,
afirmou que o Presidente Geisel
vai manter reuniões com os Minis-
tros da área econômica para uma
decisão, em -princípios de janeiro,
sobre a adoção ou não do racio-
narnento de combustível.

Em Doha, no Qatar, o Xeque
saudita Zaki Yamani declarou,
ontem, que os 11 países da OPEP
que se decidiram pelo aumento de
10% "não terão capacidade pa-
ra manter essa alta". (Página 26)

ítôlímawÉ' Convite
.¦¦

Papai Noel estará hoje, às 16 horas, em
Novo Leblon.
Traga seus filhos. Todos também estão
convidados a conhecer e passar horas
muito agradáveis no mais novo bairro
do Rio: Novo Leblon.

,,-, vi >!.;;'::, u ;£»•;; <í, • s

•passeios de baba e nos caminhos arborizados.
brindes e brincadeiras no Parquinho.

a maior maquete da América do Sul, com
iluminação dia-e-noite.

show permanente em audiovisual.
visita ao mirante e às grandes estações de

tratamento d'água.

<
i

__________¦__&__________

_________r* __t |

NOVO
LEEíXISr
Um bairro pronto e urbanizado

Depois de Nova Ipanema e do Carrefour. passando
a ponte sobre a Via 11, lado do mar
(Maiores informações às pags. 4,5 e 11 deste caderno)
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As 22hl7m do dki 31 de março de 1964, o Departamento de
Estado colocou em alerta todos os seus funcionários no Brasil
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EUA liberam seus papéis
sobre a queda de Goulart

Chamava-se Brother Sam a
operação militar "destinada a
assegurar a presença dos Estados
Unidos" no litoral brasileiro, à ai-
tura de Santos, durante os pri-
meiros dias de abril de 1964. Ela
mobilizou o porta-aviões Forres-
tal, seis destróieres e quatro pe-
troleiros que traziam diesel, que-
rosene e 136 milhões de litros de
gasolina.

A' operação está registrada
em 17 documentos existentes nas
oito caixas relacionadas com o
Brasil na Biblioteca Lyndon
Johnson, no Texas, onde estão
guardados os papéis mandados à
Casa Branca entre 1963 e 1969.
Foram liberados pelo Governo
americano, e cada cópia pode ser
obtida por 15 centavos de dólar.

O JORNAL DO BRASIL ini-
cia hoje a publicação dos prin-

Soares crê que
Espanha siga
rumo português

"Mais cedo ou mais tarde, a
Espanha seguirá o exemplo de Por-
tugal, com o Partido Socialista no
Governo", afirmou o Primeiro-Mi-
nistro Mário Soares a parlamenta-res em Brasília. Em comunicado
conjunto divulgado ontem, Brasil e
Portugal repudiaram o apartheid na
África Austral e manifestaram es-
perança pela breve autodetermina-
ção da Namíbia e do Zimbabwe.

. Mário Soares admitiu que che-
gou a pedir ao Governo brasileiro a
isenção do depósito dos Cr$ 12 mil
para que os portugueses residentes
no Brasil — cerca de um milhão —
possam visitar seu país e que este
será um tema para futuras negocia-
ções. O Primeiro-Ministro viajou on-
tem de Brasília para São Paulo e se-
rá recebido amanhã no Rio pelo Go-
vemador do Estado. (Página 23)

cipais documentos liberados, pes-
quisados em Austin pelo repor-
ter Marcos Sá Corrêa. Nas pági-
nas 19, 20, 21 e 22 estão os 17
papéis da operação Brother Sam,
desde 31 de março, quando ela
começou, até 2 de abril, quando
foi cancelada. Publica-se também
a íntegra do relatório onde o
Embaixador Lincoln Gordon
traçou, em linhas gerais, com
quatro dias de antecedência, o
quadro da Revolução que depôs
João Goulart.

Amanhã o Caderno Especial
publicará o texto liberado das te-
leconferências entre a Embaixa-
da no Rio e a Casa Branca entre
31 de março e 2 de abril, além
dos perfis de personalidades bra-
sileiras redigidos pela CIA para
informação da equipe do Presi-
dente Lyndon Johnson. A série
será encerrada na segunda-feira.

Governo vai
elevar juro do
crédito rural

As taxas de juro do crédito ru-
ral serão elevadas na próxima reu-
nião do Conselho Monetário Nacio-
nal, quarta-feira, dia 22, em Brasi-
lia: aumentarão de 7%' para 15%
ao ano nas operações com insumos
modernos (defensivos, fertilizantes
e máquinas agrícolas) e de 15% pa-ra até 25% no. crédito rural em
geral.

O Conselho Monetário Nacional
pretende manter inalterados os ju-ros dos financiamentos para custeio
de safras. Os diversos programas pio-neiros (tais como o Proterra) terão
igualadas as taxas de financiamen-
to. O subsídio aos fertilizantes deve-
rá ser eliminado e está em cogita-
ções um sistema de juros progressi-
vos em função da capacidade econô-
mico-financeira do produtor rural.
(Página 29 — Serviço Financeiro)

A COZINHEIRA - Caiai sam
filhos, precisa para todo ser-
viço. Trivial fino. Folga todo
domingo, Cr$ 1.000,00. Tal.:
247-2649.

ACOMPANHANTE com pratica
para senhora doente c/fo,ga
d» 2/2 dias. Tratar R. Viiconde
P:raii, 153/201, das 10 às. 19
ht.

A EMPREGADA - Preciso para
o serviço de um casal. Exijo
referências e documsntos. Dor-
me na emprego. Folga sema-
nal. Pogo bem. Fone. 23?-7597.

A FORNO E FOGÃO - Preciso
para 3 pessoas, salário CrS
2,800. Trazer referências e do-
cumentos. A v. Copacabana.
1063/207 Posto S.

A BOA COZ. E 1 BABA' c/ doe.
ref. par_ Sr. c/ 1 filho, l.óCO
cada. Folga a comb. Tratar R.
Álvaro Alvim, 37 ap. 805.
Cinelandna. 2a. feira.

AGENCIA SANTA MONICA -
Oferece p/ casa fino trato
babs, c/ noções enferm.' coz.
f. fogão, cops, arrum. d!ar. etc.
Ref. min. 1 ano. Tel. 221-1201.

ACOMPANHANTE - Precisa-se
com prática, para senhora de
idade. Tratar Rua Francisco
Otaviano, 132, Telefone
227-4566.

AGENCIA SERMAG 225-914b
Atende imediato s/ pedido de
arrum. cop. cozinheiras, t/ ser-
viço, etc. Temos também dia-
ristas.

A EMrwGADA — Preciso, que
durma no emprego. Ordenado
inicial: CrS 1.000,00. Rua Ce-
dro, n9 29, Gávea, final da
Rua Marques de São Vicente.

BABA - C/ pratica p/ 2 crian.
ças refs. min. 1 ano. Tratar 2a.
feira. Te[. 267-1286 R. Gomes
Carneiro, 65/401.

BABA- — Precisa-se para ajudar
com crianáa pequena. Paga-se
bem. Exige-se pratica e refs.
Av. Epitácio Pessoa 2530/ 701
Lagoa T. 255-7163.

BABA; - Cr$ 1.500,00, com boa
aparência, responsável, experi-
ência minima du 1 ano. Cartel,
ra Profissional e saúde. Tratar
tel. 285-3576, durante a tarde.

COZINHEIRA com prática, apre.
sentar-se com documentos e
referências à Rua das Palmeiras
n9 32 aprto. 506. Salário a
combinar.

COPEIRA.ARRUMADEIRA c/ pre-
tica Salário à combinar Tratar
2a. feira apís 12 hs. Ou tel.
245-4618. Av. Rui Barbosa 582
/ 19 andar.

CASAL - SITIO TERESOPÒLÍS
— Até 45 anos, goste ds
animais (cavalo * cachorro).
Tratar R. México, 41 gri. 1.307/
I - Centro Rio. Tei. 221-3751.

EiV.?REGADA, com prática trivial
iimptes. Pequenos serviços. P/
4 pessoas — Preciso c/ refe-
rência. R. Volunt. Pátria, 305/
106. F. 246-7843.

EMPREGADA - Todo serviço
p/ 3 passnas. CrS 1.000. Exige-
» refs. R. Gilb-rto Cardoso
230/1702. Tel.: 247-8066. la-
blon.

EMPREGADA precisa-se educada
de 13 a 17 anos c/ resp. para
•ludanle de serviços fevei de
3 pessoas 350,00 T. 227-6726.

EMPREGADA todo servi;o 3
pessoas com referências.
600,00. Dormir fora. Rua Afon-
so Pena, 36/301.

EMPREGADA - Procisa.se p/
pequena familia de trato, 3
pessoas. Só p/ arrumar • lavar.
C/ boas refs. recentes. Ord.
950,00. Tr. pessoalmente. Av.
Copacabana, 262 - 7? andar.
Tel.: 237-6290.

EMPREGADA - Precisa-se que
saiba cozinhar, CrS 1.200,00.
Rua Figueiredo Magalhães, n°
394 apt. 9C1 - Copacabana.

EMPREGADA - C/ refs. em car-
teira, todo serv. incl. cozinhar,
goste criança (temos babá). Cr?
1.200. Tel.: 227-6546.

EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço 3 pessoas. Pede-
ae identidade referências. Rua
Sanla Clara 210 apto. 601. Co-
pacabana.

EMPREGADA 
""-T-rn:;..-T"(üi7

casal c/ume criança, todo wr-
viço. Salário a combinar. Exige-
»t referên:ia • documentos.
tratar Rua Ra'mundo Corrêa,
40 ap. 1002. — Copacabana.

PRECISA-SE - Senhora de bo.
saúde, convivência familiar,
paga-se bem, dormir em casa,
reterência. Travessa Afonso, 2V
- Tijuca. Tel. 258-7980. 

PRECISA-SE empregada saiba co*
zínhar bem. Serviço casal, uma
criança. Paga-:e'bem. Exigem-
se refer. Rua Barão de ItívmW
61 ap. 107. Botafogo. T.le-Mrr»
24o-f203.

PRECISA-SE - tmpreg.d. (Wil
cozinhar, famili-a pequena, *•-
lirio 1.000,00. K. Sênader Vfr
ajueiro, 192/302. Flamengo.

i
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1*. Coluna do Castello
Novo balão: tudo
indireto em 78

A fórmula mais recente elaborada pela
imaginação criadora situada no coração do
sistema é a realização de eleições indiretas
em 1978, com modificações no Colégio Elei-
tor ai, para governador, senador e possível-
mente para deputados federais e estaduais.
Suprimir as eleições é obviamente o objetivo
e, como a supressão não se teria tornado viá-
vél pela prorrogação, dada a reação de pon-
deráveis setores, preconiza-se um ato de for-
ça, só ele em condições de assegurar ao Go-
verno a continuidade do processo de que tem
a tutela absoluta.

A fórmula pode ser eficaz, mas sem dú-
vida é uma estranha decorrência ou conse-
quência da vitória eleitoral, que o Governo
dimensionava ontem, mediante números di-
vulgaãos pelo Palácio do Planalto, como sen-
do da ordem de 64% do eleitorado. A capa'
cidade de se informar dos serviços especia-
lizádos do Planalto é digna de nota, pois,
como se sabe, o Tribunal Superior Eleitoral
até hoje não conseguiu apurar o resultado
global de qualquer das eleições municipais
já realizadas no pais.

. A coincidência, ponto de partida da
prorrogação, foi soltada, assim, a partir do
centro de decisões políticas, como um balão
de ensaio, que se esperava capaz de inflar e
permanecer no ar. Contava-se com a natu-
reza humana e a fragilidade moral da repre-
tentação política para formação de um
núcleo de apoio substancial que assegurasse
a aprovação pelo Congresso de qualquer re-
forma que, nesse sentido, propusesse o Go-.
verno. O debate foi contraproducente, tor-
nando-se evidente que no próprio Partido
oficial haveria uma resistência bastante ni-
tida ao a-eticismo da providência, que deita
suas raízes na inspiração criadora do ex-
Deputado Esmerino Arruda.

Por isso mesmo, simplificou-se a fór-
mula, embora assegurando a rotatividade do
Poder. Eleição indireta de governadores e
até de senadores não seria novidade na his-
Uria politica, mas a inclusão da escolha de
representantes populares escolhidos por voto
indireto numa assembléia política parece-
ws algo de insólito. O Governo, no entanto,
não estaria disposto d, correr, qualquer risco,
pois, além de7 adotar o processo indireto,
adotaria novo modo de constituir os Colégios ,
Eleitorais de maneira a cobrir as necessida-
des da Arena em todos os Estados, inclusive
no Jt}0 Grande do Sul. Em última instância,
poderia haver até cassações de mandatos
para modificar o quorum, experiência já
feita pela Revolução nos tempos do Presiden-
te Castelo Branco.

Claro que nada de certo existe ainda
nessas fórmulas que brotam e borbulham na
medida da inquietação de um sistema que,
alardeando vitória, não quer de forma ai-
guma correr o risco de ter uma nova vitória.
Parece que a capacidade governamental de
vencer exauriu-se nessa pobre eleição muni-
cipal que se realizou segundo a régua e o
compasso da Lei Falcão e de outras provi-dências laterais no âmbito das relações pú-
blicas e da propaganda e não no âmbito áa
ação política. Registramos com ênfase a
nova fórmula não só por ser a exteriorização
mais recente e mais articulada de um mes-
mo propósito como também para acentuar
as dificuldades internas do sistema em fi-
xar-sé numa solução universalmente acei-
tável por quantos partilham do poder de
decisão.

Aparentemente não há unanimidade,
não há consenso quanto aos expedientes a
recorrer para impedir a realização de elei-
ções. Há apenas o propósito tornado bas-.
tante visível de não realizar essas eleições
de 1978, pois o Governo pretende desfrutar
por mais tempo a sensação de vitória que
lhe deu a eleição de 15 de novembro último.
E sobretudo quer deter o MDB, cuja votação,
como sabem os peritos que circundam o Ge-
neral Ernesto Geisel, não se mede pelos nú-
meros divulgados mas pela correlação entre
eles e os números do passado e sobretudo
pelos indicadores de tendências do estado de
espírito das grandes aglomerações urbanas
do país. .;

; 
':A cada dia se torna mais evidente que

a vitória dó Governo traduziu, como se es-
perava, dados gerados por uma máquina po-
lítica è publicitária que funcionou concomi-
taiitemente nos três níveis — federal, esta-.
dual e municipal. A inquietação assume a
forma de projetos, de idéias, de sugestões
extravagantes, que antecipam a acumulação
de tensões para explosão de uma nova me-
dida de força — novo surto revolucionário —
mediante a qual se impedirá que prossiga o
aperfeiçoamento democrático e que se ven-
çam etapas do projeto de desenvolvimento
integrado, econômico, social e político.

Carlos Castello Branco

Arenista de Goiás se queixa
de que Governo desconhece
e [marginaliza seu Partido

Goiânia — "O Partido
não tem recebido qualquer
apreço por parte do Gover-
no. Ao contrário, o Partido
sente que há uma preocupa-
ção do Governo em desço-
nhecê-lo e marginalizá-lo,
embora na área federal, o
Presidente da Eepública não
se canse de dizer e repetir
que Governo é Arena e
Arena é Governo".

O desabafo é do presiden-
te do Diretório Regional da
Arena de Goiás, Sr Hélio
de Brito, em nova ofensiva
contra o comportamento
político do Governador Ira-
puan Costa Júnior, que o
dirigente partidário já criti-
cara numa entrevista a um
órgão de imprensa de São
Paulo.

O presidente arenista ci-

tou também, como fruto da
pressão do Governador, a
saída do seu filho, Sr Hélio
de Brito Júnior, da Secre-
taria de Administração da
Prefeitura, de Goiânia, fato
ocorrido na semana passa-
da. Disse ele,: "Tão logo meu
filho foi informado de que
havia uma pressão gover-
namental contra ele, ime-

diatamente solicitou sua
exoneração, para que o Pre-
feito Francisco de Castr«
não fosse mais constraJfc
gido"."No meu modo de en-
tender, as minhas críticas
foram contestadas por atos
antipolíticos, como essa
pressão para o afastamen-
to do meu filho."

ÇQUINIA DO ITANHANO^i
I ¦ •% AatjAI IAAAA ¦ ¦

Acusados seus sonhos
soM)cepodecriar.
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JIFoto tirada no local.,

Na Quinta do Itanhangâ, abre-se muito espaço para a
realização de um sonho antigo. O seu sonho de criar a
própria casa.
Traga o seu arquiteto e, entre as árvores, planejem juntos.
Aqui, a casa. Quantos quartos? Um ou dois andares?
Varandas? E o estúdio? Salão de jogos para as crianças,
nos dias de chuva? Onde entra a piscina? Quadra de tênis,
ou baby tênis basta?
Você é quem escolhe. Espaço existe de sobra e em
definitivo.
Entre as lagoas da Barra e a Floresta da Tijuca, a Quinta
do Itanhangâ está situada na região estabelecida como
unifamiliar pelo Plano Lúcio Costa.

Esta é a região reservada para sempre às belas c
espaçosas casas e às grandes mansões do Rio.
A Quinta do Itanhangâ ê uma questão de rara
oportunidade para os 72% dos cariocas que responderam"casa" à pergunta "casa ou apartamento?" formulada em
recente pesquisa.
Uma questão de oportunidade também pelos preços e
condições de pagamento.
São apenas 36 terrenos de 800 a 1.200 m2 cada um,
espalhados por um bosque de árvores nativas de 87.559
m2.
Local exato para que as crianças cresçam em ambiente
saudável, correndo, praticando esportes e brincando
tranqüilamente.

ri?*

Dê .aos sais filhos o que
espaço e ar livre.

Preços a pvartir de
Cri 667000,00.

Financiados em 72 meses
ou em 36 mensalidades fixas,
sem qualquer reajustamento.

vendas
CRECI 672

KURT* CASTRO
Av. Lineu de Paula Machado, 64, Lagoa -

leis. (PBX) 266-3132
266-1188-266-6503

S i
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MODÉSTIA A TOUTE,
SAO CONRADO!

IWH
HBH__H•*.

ê apenas um detalhe!
H^u l i

_-_-__-____»ÍJ

HH_

__________________¦:-_

^^^^K 25% durante
^^ tenho

hTTi í I

Meu apartamento no
edifício Port-au-Prince tem <

uma piscina exclusiva, só minha,
na varanda.

fl__B

^^^^^^^^^^^^^^j^^™*^^3^H_ic_Z-T"^ —^¦^¦Hk^g^^ 
~^___________i

———————*. f _ ^ ^^^ _^_^^-_ IIH^ *"—P'"'"""1'1'^^
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Eu li tudo, ~—t
vi tudo, medi tudo, inclusive

o tempo-que eu levo pra
chegar a cada lugar e fiquei com

São Conrado

~~^M

3_E

No Port-of-Spain também.
Éil|l8^_^£ E cada edlflC10 tem

^<r_JL~-

n#5
~v">*

_#

r>c:i___'!:;

outra piscina, social, i*
í\. com 225 m2, na esplanada /

JfM$mfr?M- ajardinada. __-^f@
1** * -—«^^^ ' H': ________¦- ^-^-* j

,¦***¦ iPr^^^^r^vrQ. * í : -'AT* / /m rtâm^+Zi \ ¦ Be v*.*v$ / 7
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...e com Cr$ 8.900 por mês
compro um senhor apartamento!

ir  *

1
J1

 H P^

Também levantei o preço e
condições, prazo de entrega, quanto é

que vou pagar durante a obra,
quanto vai ser a mensalidade depois
das chaves e fiquei com um apartamento

em São Conrado.

hswwww*» Pelo preço de um
quartos em Ipanema ou Leblon a gente

compra aqui um apartamento de 330 m2 com 2 salas,
quartos, 3 banheiros, 2 varandas...

e mais duas piscinas!

SP I ^^« Além de tudo a gente tem a
garantia da Caixa Econômica Federal,

que está financiando
a obra, né?

Com mais um detalhe:
não haverá mais financiamento para \|

apartamentos grandes assim. 0 que quer dizer ^
que por esta mensalidade, com este prazo;

nunca mais agente vai encontrar
apartamento deste tipo. "

Pra mim
conseguiram um

plano de pagamento
em 10 anos!

Aqui já vamos viver
com a nova qualidade

devida, com mais espaço
em volta, mais verde...

i Jj 'u^V
Se você

quiser, pode mudar
em 15 meses...

m-£i<

São Conrado tem íej
outra vantagem: está pertinho do

Leblon, bem no caminho da valorização,
que caminha pelas praias da Zona Sul, Aqui a

valorização ainda não chegou ao máximo;
e vai chegar mais rápido porque é a

primeira praia depois
do Leblon. tffl i lK-

MM

r

Aqui a gente não precisa ser pioneiro.1 Além de estar perto das comodidades do Leblon,
São Conrado tem água, luz, telefone, gás, frescão,

hotéis internacionais com magníficos restaurantes, lojas,
cabeleireiros, sauna, boates... E quando nós mudarmos

vai ter um shopping center, um supermercado
e um dos melhores colégios do Rio.

Nós compramos o
apartamento na planta, que é

excepcional. Mas o argumento definitivo
pra minha mulher foi chegar aqui e ver o espaço real

do apartamento, mobiliado, decorado e com a
piscina na varanda. Aqui você não precisa esperar
meses e meses para ver se o que você comprou

na planta é mesmo o apartamento
dos seus sonhos...

li.

—r jr f_P^^^^ 1 1 iiii e^ *-¦.¦?¦ i-.- /- ^^^^J IjHLJ J4-H-U <"'~ «
_*r l_______________________________i __r 7 • X -*T""

j-tfí JUJ—JPH^^^HI^W-p-p-pT-T-

^^a^^»***^^^^^ • ^^^ '

i^--e

K

Preço a partir de Cr$ 1.780.000
Sinal Cr$ 53.400
Prestações durante a obra: Cr$ 8.900
Prestações após as chaves: Ci$ 14.240

VENHA VER SEU APARTAMENTO
EM TAMANHO NATURAL,

MOBILIADO E DECORADO!
Praia de São Conrado
junto ao Hotel Nacional.

—ii—-—-|

^gmjODE
zã^ )m_ XlIJ V

]f____B_--_-_-_
Um empfeendiTtenin

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CARVALHO HOSKEH S A
EW_NMAR1A ( CONSTTBXOtS

SÉRGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

INFORMAÇÕES E VENDAS NO LOCAL, DIARIAMENTE, DAS 8 ÀS 22 HORAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS E DOMINGOS.

i
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Novo
diferente
\àlea

Leblon é inteiramente tde tudo quanto você já viu.
conhecê-lo ainpena

\ * OU** J ,i/»C # iHifiÜÍHSMiíllüll)! i

5
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Árvores e jardins — Neste bairro moderno,
de mais de meio milhão de metros quadrados,
já estão plantadas 8.000 árvores; 20.000 m:
ajardinados ligam os lotes residenciais. E a
grande praça é maior que a N. S. da Paz, em
Ipanema.
Lotes e edifícios — Entre 200 lotes de 1.000
m2 para residências de alto luxo estão previstos
apenas oito prédios de 20 andares, entrelaçados
com um dos bosques do empreendimento.

As ruas já têm até nome... —As ruas dó /j
Novo Leblon, largas e de mão-única, estão
asfaltadas, arborizadas, iluminadas e até com
sinalizações de tráfego pintadas. (Guimarães
Rosa-o escritor-virou nome de rua em Novo
Leblon.)

As balsas — Atravessam a Lagoa de Marapèndi,
totalmente saneada hoje. É uma alternativa
pitoresca para você chegar à Praia, em frente
do Novo Leblon. (Veja só a foto grande.)

Colégio Santo Agostinho — Ocupa uma
área de 7.440 m2dentro do bairro e vai acolher,
numa primeira etapa, cerca de 1.500 alunos.

O Country Club Novo Leblon — Salas de
jogos, bares e restaurantes; quadras de tênis,
futebol-de-salão, basquete e vôlei; seção de
fisioterapia com duchas, saunas e salas de.
massagem; e 2 grandes piscinas. (O comprador
de qualquer unidade do Novo Leblon torna-se,
automaticamente, condômino do Country Club.)

Wwí&fâiffi,

Compras perto de casa — Além do
Carrefour e do variado comércio do Largo da
Barra, existe uma área à entrada do bairro
destinada a lojas, escritórios e consultórios.

Privacidade dos edifícios — Cada prédio
do Novo Leblon tem seus, exclusivos; jardins
suspensos, playground, salão de festas, sauna e
duchas, sala de repouso, ginástica e massagem,
piscina dupla para adultos e crianças,
estacionamento para visitas, ampla garagem no
subsolo.
O Parquinho — Enquanto Você visita o
bairro, pode deixar as crianças brincando
sossegadamente no parque de diversões.

Castelo d'água e mirante — No castelo
estão as estações de tratamento d'água e a
administração geral. Do seu mirante se tem a
mais extraordinária visão do bairro, como
Você vai ver. *

É para ver e contar aos outros! — Muito
mais do que um simples lançamento
imobiliário, Novo Leblon é um bairro
completo e integrado, pronto e urbanizado.

. Por isso mesmo, não pode ser comparado a
nenhum outro projeto existente na Barra.
Comprove!

da iioje.

____P^^^___ ^^__ __R___MÍ ¦•«___r^^í *_____i __________ ________ __R

___L'e_9»|^/___Lflfl_. ~*¦ wt& ^|H ___F_Gfl ___P^_____ ____*

Cada prédio do ÍNovo Leblon
tem sua privacidade e sua vida própria

eniZ000iíi2(cada)
E cada um deles tem seus, exclusivos:
Jardins suspensos • playground •salão de
testas "sauna, banheiros e duchas • sala de
repouso, ginástica e massagem • piscina dupla
para adultos e crianças • estacionamento para
visitas • ampla garagem no subsolo •
elevadores e halls sociais privativos para cada 2
apartamentos • previsão p/antena coletiva de
TV e rádio (AM e FM) • previsão p/telefone
interno com a portaria.- Ed. CANOVA

com a garantia de:

^y ,^^»»**í«i^''*9_ ^1
___RP>?^"' ¦ :''y^àr'y--tf^^:-'- _l -B ^fefe_- " ^___l

- •ffitHIJI 'II tfè>tW~
íW£mêé fl •«-' »K*»F_„^>íiilBi Ip i *K**»1M^, j» 
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IP~oS«__ l _ liai i__H_H 111
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Financiamento

.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Wgm
Mm wÊSÊÈmmwmmmm _<

Financiamento

UNIDIXNCO
Crédito Imobiliãrio.S.A. • Rio

Incorporação

EMPRESA SANEADORATERRfrOfilAL AGRÍCOLA S.A.
m O

Urbanização e incorporação *

_fc^ Jãl—n __-3B. J_í
entfenJhiari
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Área real de construção: 233,68 m2
Área privativa: 167,80 m2

(incluído as 2 vagas de garagem)

¦*¦ A qualidade e o m2Gomes de Almeida, Fernandes:
O m2 Gomes de Almeida, Fernandes (m2 GAP) é
uma nova unidade de medida que já traz, em si,
elevadíssima qualidade de construção. Por isso, um
apartamento com 100m2 GAF é exatamente igual
em classe, elegância e acabamento a um de 200 ou
300m2 GAF: a única coisa que varia entre eles é o

tamanho. Assim, ter 2,3 ou 4 quartos para os
apartamentos do Novo Leblon representa
apenas uma alternativa de maior
ou menor espaço que Você decida ter.
Independentemente da área que prefira ocupar,
Você vai morar "diferente" no Novo Leblon.

mensais
preço fixo ate as chaves

sinal e escritura:

22.60U
Você só paga 25°7o do preço total
até o apartamento ficar pronto.

1 minuto

NOVA
IPANEMA

* IncorpMIncorporação, construção e acabamento

GOMES DE ALMEIDA,
FERNANDES ^

rrnrc Din Informações diariamente em Novo Leblon
LUrCO"rvlw e na Lopes-Rio:Rua Prudente
consultoria de imóveis ltda. de MoraiSj 302 Tel. 287-6992 (PBX)

** NOVO \
V LEBLON/

„.?•—-.— .A.

CARREFOUR Via 11



6 - JORNAL DO BRASIL ? Sábado, 18/12/76 ? 1? Caderno

Informe JB
Para a Academia

A Academia Brasileira de Letras
tem desde ontem mais um candiáato
às suas cadeiras: é o Secretário de
Transportes do Estado, Sr Josef Ba-
rat.

Desaba um prédio que estava pa-
ra ser implodido e ele vem a público
informar que não houve um acidente,
mas um incidente, como se numa
questão desse tipo o importante fosse
à colocação do prefixo.

» * »
. Segundo o Sr Barat a imprensa

publicou, a respeito do assunto "exa-.
geros e deformações". .

Trata-se de refazer o caminho da
história do edifício. Ele ia ser implo-
dido e para isso estava contratada
uma empresa que receberia Cr$ 900
mil pelo trabalho. Uma pá mecânica
bateu num pilar e.enfraqueceu a es-
trutura do edifício. Então, resolveram
derrubá-lo sem implosão alguma e
sem avisar a ninguém.

Se uma operação é igual á outra,
porque então pagar Cr$ 900 mil, já
que o trabalho pode ser feito por me-
nos é agora o próprio metrô discute o
pagamento?

Mesmo tratando-se de uma emèr-
gência, é mais do que razoável que as
autoridades prestassem algum escla-
recimento prévio à vizinhança.

O edifício desabou sem causar
problemas. Qual a garantia de que
não os causaria? E se causasse?

• * •
; Exagero e deformação ê sair der-

rubanáo edifícios pela cidade sem avi-
sar e por meios .diversos daqueles di-
vulgaãos.

Quanto à colocação dos prefixos
nas palavras, o Sr Barat está certo. A
diferença entre incid.ente e acidente-pode ser, por exemplo, a sua politica-em relação ao metrô. Ele foi para a
Secretaria sem nada de acidental. O¦que ele vem fazendo, contudo, é in-¦ cidental.

'Mais 
um astro

O . Ministro Mário Henrique Si-" monsen é hoje um dos principais ar-' ticuladores políticos do Governo.

Um lugar melhor
Antes do almoço de trabalho com

a delegação portuguesa, o Embaixa-
dor- do Brasil em Lisboa, General
Carlos Alberto da Fontoura, viu-se
longe dos óculos e pediu a um diplo-
mata que lesse na carteia seu lugar à
mesa.

O Sr está à esquerda do Pre-
mier Mário Soares. Informou.

Melhorei. Já estive à esquerda
do Álvaro Ounhal. Respondeu o Ge-
neral.

Desastre
No jantar da Embaixada de Por-¦¦tugal, em Brasília, ocorreu um de--sastre.
Havia lugares sem convidados e- convidados sem lugares.

E' preciso alguém avisar que, em
geral, as pessoas que vão a hotéis sa-
bem que a pousada é paga e, tam-
bém de uma maneira geral, carregam
consigo o numerário necessário.

Ademais, não há gerência de ho-
tel que deixe de cobrar dos hóspedes.
Afinal, os hotéis vivem disso.

Cada um no seu
Diálogo entre o Presidente Geisel

e o casal Franco Montoro, na recep-
ção ao Sr Mário Soares:

Não deixe seu marido ser Pre-
sldente da República. Muito melhor
é ser sempre Senador da Oposição.Então Presidente, façamos o
seguinte: o Sr passa para a Oposi-
ção e nos entrega o Governo. Assim,
acabam suas dificuldades e nossas
frustrações, respondeu Montoro.

, — Não. Eu sou seu amigo, não
lhe quero tanto mal, replicou Geisel.

Timidez
Um resumo de informações sobre o

Brasil entregue à comitiva portuguesainforma que os Governadores são"eleitos".
Poderiam ter escrito "eleitos pelasAssembléias", em nome da clareza.• » •
E não seria malvisto, pois o pró-

prio Sr Mário Soares, que visita o pais,não foi eleito Prender em pleito direto.

Explicação
De um conhecedor da política ex-

terna americana: '
Cyrus Vance foi o segundo ho-

mem de Mac Namara no auge da es-
calada no Vietnã. E foi também o se-
gundo homem de Averell Harriman
no auge das negociações em busca da
paz.

e * •
Tanto numa função quanto na

outra foi competente, correto e bri-
lhante. Sua Indicação para o Depar-
tamento de Estado revela, portanto,
que a politica externa do país será
executada por Jimmy Carter que, no
caso, dispõe do melhor segundo ho-
mem do país.

A quem se deve
Se dependesse dos órgãos técnicos

do Governo, o percentual de aumento
das anuidades de colégios teria pás-sado dos 35%.

O teto foi estabelecido pessoal-mente pêlo Presidente Geisel.

E agora '¦¦!

Além disso, faltava ordem de ar-
rumação à mesa.

Quando não se consegue decifrar
.os enigmas da precedência pode-se,em caso de emergência, recorrer, pe-Io menos, à ordem alfabética. Não
resolve, mas ordena.

De novo
, O gabinete do Ministro Azeredo

da Silveira enviou, no dia 13, uma'
carta ao Hotel Nacional pedindo a re-
serva de apartamentos para os jorna-listas que acompanham o Premier
português.

No fim da carta Informava-se ao
Hotel que ele deveria cobrar dos hás-
pedes as diárias e as contas.• * *

Falta de polidez ou excesso dehábito do Itamarati de pagar contas
alheias.

Segundo o Deputado Aderbal Ju-
rema, o poderio econômico do MDB
inílacionou o valor dos votos impug-
nados nas umas de Vitória do San-
to Aratão, na Zona da Mata pernam-buoana.

Deve ser verdade.» *
Resta porém, saber como o Depu-

tado estabeleceu o critério do infla-
cionismo 'emedebista-.

Em principio, voto é de graça.

Funciona
Depois de um ano de descanso,

voltou a funcionar o relógio da Mes-
bla.

>.-¦

Permuta
Há algum tempo a Rede Ferro-

viária Federal propôs ao metrô a cons-
trução de uma estação, perto da Pra-
ça da Bandeira, para funcionar em
conexão com seus trens.

Em troca, a Rede daria ao metrô
a Estação Barão de Mauá.

* *¦

A Rede estava tentamto evitar que,nas imediações da Central do Brasil,
a curto prazo estejam funcionando: o
seu terminal de trens suburbanos, uma
estação do metrô e a futura estação
rodoviária.

• *
Negando, 6 metrô perdeu uma

oportunidade de prestar um bom ser-
viço ao carioca.

Lance-livre
Na quarta-feira, em Brasília, o

Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico estará reunido para fixar o teto
máximo do aumento das tarifas de
serviços públicos para 1977. Será re-
comendado aos governos estaduais e
municipais que mantenham o limite
máximo de 20%.

Foram desembarcados no porto de
Jadda, na Arábia Saudita, as primei-
ras 80 toneladas de louças exportadas
pela Brasividro. A Interbrás fundo-
nou como intermediária.

A maior fábrica de chocolate de
Santa Catarina, instalada em Blume-
nau, não está atendendo às encomen-
das de fim de ano. Falta embalagens
no mercado do Sul do pais.

O Museu da Imagem e do Som
inaugura dia 22 a sua primeira Fei-
ra de Discos Populares. Vai funcionar
durante 18 dias.

Encontradas pela CPRM 42 ocor-
rências de ferro distribuídas por 42
municípios do Ceará.

Em janeiro, o Brasil inicia nego-
ciações com a Inglaterra e a Irlanda
para evitar a dupla tributação entre
seus produtos.
e Mais 134 indústrias do Norte e Nor-
deste receberam certificados de fun-
cionamento expedidos pela Sudene.

O seguro de automóveis deverá ser
reformulado. Uma das mudanças se-
rá a desvalorização do veiculo, após ai-
guns meses após a emissão da apólice.

O Paraná comemora amanhã o seu
123' aniversário de emancipação poli-
tica. Comemorando a data, a Policia
Militar vai desfilar em Curitiba com
seu novo uniforme, padronizado pa-
ra todo o pais.
e O Coronel João Soares Nunes é o
novo Adido Aeronáutica à Embaixada
brasileira em Washington.
e No dia 22 o Presidente Geisel ai-
moça, em Brasília, com oficiais-ge-
nerais das Três Armas.

Escolhido o local para a implanta-
ção da primeira unidade destinada a
produzir gasolina de aviação — verde
— pela Petrobrás. Será no trevo de
interligação das. rodovias Cubatão—
Guarujá—Anchieta. A refinaria co-
meça a operar em 30 meses e trará
uma economia de divisas de 16 mi-
lhões de dólares.

Vai ser criado, em São Paulo, o
Museu Padre Anchieta. Vai abrigar os
documentos da Companhia de Jesus,
do começo da colonização do planalto
paulista.
e A ARSA já preparou os boxes da
área destinada ao free-shopp do novo
Aeroporto do Galeão. Falta agora,
apenas, a Secretaria da Receita Fe-
deral realizar a pré-qualificação das
firmas que irão explorar os serviços,
e Mais de 50 mil sacas de arroz es-
tão sendo estocadas em Porto Alegre
esperando transporte — navio — pa-
ra Recife e Fortaleza.
e O DNER fixou em 3,80m a altura
máxima dos caminhões de carga em
estradas federais e estaduais. O limi-
te anterior era de 5,40m.
e Os oficiais intendentes da Aero-
náutica estarão reunidos hoje na
Churrascaria Tijucana comemorando
o 30? aniversário da turma.
e A Portobrás vai aplicar 138 ml-
lhões de cruzeiros para tornar nave-
gáveis, durante todo o ano, os rios Ta-
quari e Jacui entre as cidades de Ca-
choeira. Porto Alegre e Estrela. Serão
construídas diversas eclusas,
e Começa a 3 de janeiro o curso de
férias da Associação de Canto Coral.
e O caviar nacional será industria-
lizado em escala comercial. No Rio
Grande do Sul uma fábrica vai prepa-
rar 100 quilos por semana.
e Saiu a segunda edição de Admi-

. nistração para Crescimento Empre-
sarial, de Francisco Gomes de Matos,
com prefácio do Sr Hélio Beltrão.
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3 quartos,árvores
emuita
calma^
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Rua Pereira da Silva, 244

Living, sala de jantar,
p 3 quartos (1 suite),

todos com varanda,
2 banheiros sociais,

copa-cozinha,
dependências completas

e garagem.
Apenas 2 apartamentos por andar.
Entrega em 60 dias.

Sossego ê bom e todo mundo gosta.
Na Rua Pereira da Silva você ainda

encontra a calma e as árvores das ruas de
antigamente, com a classe, a doçura e as
facilidades das Laranjeiras. Para uma

grande rua, um Edifício que se destaca pelo
luxo. Eum apartamento que apaixona

pela planta, pelo seu tamanho e pelas suas
varandas em todas as dependências sociais.

Escolha hoje o seu apartamento. Quase
pronto. E mude em 60 dias.

Condições:
Escritura:  119.000,'
Habite-se:  178.500,
Parte do pagamento fixo é irreajustável e o
financiado em ÓOmeses, mesmo você sendo
proprietário de outros imóveis ou em até 10 anos.

£ Incorporação e
Construção:

CH0ZIL
Vendas

©PONTOPLANTA
Centro: Av. Rio Branco, 109 —2?andar.
Tels.:221-4555,231-1169e 221-4748.
Corretores no local diariamente até às 21 horas.

associadasa ADEMI

No Morro do Daniel
Suíço, Praia de Geribá,
vdo. ou troco p/ casa em
Pariati terreno com 4.200
m2 Mnda vista, local-exclv.
só 10 mansões. Excelente
topografia. C/ prop. T.
256-3305 - 232-0678, -
247-7826 - Jorge.

(P

Krieger reafirma esperança
na Revolução e justifica
uso transitório da força

Porto Alegre — Ao agradecer ontem a homena-
gem que recebeu da seção gaúcha da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, o Senador Daniel Krieger afir-
mou que "a subserviência não encontra abrigo na
minha consciência", e que "a esperança de ver a Ke-
volução realizar os ideais que a inspiraram, não me
abandona".

"O domínio da força, embora às vezes tempo-
rariamente necessário, é transitório. Permanente
é o império do direito, que no expressivo conceito
de Jèan Cruet, "exprime e não oprime a sociedade",
disse o Senador, depois de lembrar a sua fidelidade
à advocacia porque "a nossa classe nunca esqueci,
e aos seus superiores interesses jamais fui indi-
ferente. Sinto pela afinidade, os deveres e os direi-
tos da classe e squ um convicto de que os advoga-
dos não deixarão de cumprir a missão que a história
lhes reserva".

rações de desenvolvimento
e grandeza".

\VPLAC/f

DIBRAMA
Te*. 224-4781

224-5241

HOMENAGEM

Na cerimônia em que a
OAB/RS homenageou o ex-
presidente do seu Conselho
pelo lançamento do seu li-
vro de memórias, Desde as
Missões, Saudades, Lutas e
Esperanças, esteve presenteo Governador Sinval Gua-
zelli, além de várias autori-
daldies e advogados, inclu-
sivè recém-formados, que
prestaram seu juramento.
O Senador Daniel Krieger
foi saudado pelo advogado
Arqudmedes Almeida, que
ressaltou a contribuição do
político gaúcho "com a sua
coragem e a sua energia na
edificação de um Brasil que
já é pacífico e que marcha,
Idleterminado e firme, em
busca de seus ideais e aspi-

No seu discurso, o Sr
Daniel Krieger citou Rui
Barbosa — "legalidade e li-
herdade são o oxigênio e o
hidrogênio da atmosfera
profissional" — e idisse que
o depoimento que presta de
sua vida pública, decorre"do dever do homem púbíi-
co, de prestar contas ao
povo — supremo juiz, pois
o poder emana do povo e
em seu nome é exercido".
Disse ter tido também a
preocupação Ide tornar pú-
blico fatos políticos, "não
sabidos da maioria dos
cidadãos, mas áo meu co-
nheoiment». Nessas revela-
ções dominou-me a preo-
cupação de ser exato. A
fidelidade à verdafl» foi ml-
nha obsessãjo".
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0 MELHOR PRESENTE NESTE NATAL É UM
MARAVILHOSO M0CASSIM TERRA.

EM 1977, ELE TRARÁ MAIS CONFORTO PARA
OS BRASILEIROS QUE CORRERÃO FEITO

LOUCOS PARA GANHAR ÁVIDA E RESISTIRÁ
AT0DOS OS CHUTES DE RAIVA NA PAREDE.

Todos os pais, esposos, noivos, filhos, namorados e etc, devem receber uma mensagem
de otimismo neste fim de ano. v

O melhor mesmo, épresentear mocassins Terra no Natal.
O mocassim Terra é um conforto para quem corre dentro do emprego, ouparaprocurar

emprego, ouparaprocurar o gerente do banco.
O "design" é maravilhoso. Ele é tão artesanal como uma obra de arte.^ ¦
Quem usa mocassim Terra pelo menos aparenta estar bem de vida. Já é alguma coisa.
A resistência do mocassim Terra permite chutes na parede durante os próximos anos,

com dpnos apenaspara a parede. Ele permitirá que você deixe seu carro em casaporfalta
de gasolina e levará você por milhares de quilômetros,
sem nenhum desgaste.

Entre numa boa loja de calçadas e exija Terra.'Para presente. Ou para você.
Mas tem que ser Terra. O único mocassim

que tem um nome.
A paz se faz com quem ama o próprio chão

E neste Natal, um par de mocassins Terra
vai ajudar muito.

Ge)TERRE
Calçados Terra S.A.
Rua Augusto Marques, 1881
Franca - São Paulo

*
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Gençral representa Mediei
em formatura e exalta
valoies morais e militares

PorÚ Alegre — Representando o ex-Presidente
Emílio. Girrastazu Mediei na formatura dos 88 alu-
nos da tlrma Érico Veríssimo, do Colégio Militar
de Porto 'Alegre, realizada ontem, o General João
Adolfo dé Paula Couto, ex-Comandante da 6a. DE,

; exortou o formandos ao culto "dos valores morais
e das viriades militares, que são de um proveito
admiráve^na valorização das dimensões humana,
profissional e intelectual do homem".- • O ex-Presidente Mediei, que não pôde compa-
Tecer à fermatura "por motivos de força maior",
fazendo-sé representar pelo General Paulo Couto,
havia sidoiescolhido como paraninfo da turma Érico

• Veríssimo através de votação feita entre os alunos.
A exemplei dos Generais Ernesto Geisel, Adalberto
Pereira des Santos, e dos ex-Presidentes Arthur da
Costa e Sivá e Humberto de Alencar Castello Bran-' 
co, o Genial Emílio Mediei também é ex-aluno do
Colégio MÍitar da Capital gaúcha.

— Confio eCITAÇÕES j
Durante su discurso, no

qual transir .tiu aos 88 for-
mandos "o lensamento ex-

\ presso pelo paraninfo du-
í ante seus iuatro anos no

.Comando di Nação", o Ge-
neral Paula Couto citou di-

, versos treclos de discursos
de Mediei feitos em outras
formaturas. Recomendou

• "cuidados especiais à fa-
'rilília e à f<rmação moral e

cívica de ti dos os brasilei-
ros", condenando os alu-
nos para ui trabalho de
"fortalecimnto do caráter

sm o que o pro-
.de pouco

do povo, s
gresso matinal
valerá"

; Minas, que
imana tem
; de libertai

acredito na
juventude que tem seus"
ideais enraizados na nossa
gente. Não entendo como
jovens os que, ainda verdes,
se perdem na devassa e na
violência — disse ele, ei-
tando palavras textuais do
General Emílio Mediei.

O nome de Érico Veríssi-
mo para a turma de 76 do
Colégio Militar de Porto
Alegre foi escolhido tam-
bém por votação entre os
alunos. Para eles, "essa foi
a melhor forma que encon-
tramos para homenagear a
vida e a obra do escritor
gaúcho".

Inspetor
fala de s

das PMs
egurança

'•;~~Belò Há zòríte — O ins-
f,petor-gera das Policias
;: Militares, General Heitor
¦Luis Gon;s de Almeida,
| disse ontei nesta Capital,
;;ao paranlfar uma turma

de aspirai tes da PM de
E"toda meta hu-

sido no sentido'
i se da fome, da

; miséria, da opressão, da in-
¦ justiça e, ]ira isso, há ne-.
; cessidade <; proporcionar

i| ao povo ur clima de segu-
I rança, sem o qual nada se
j constrói".

— Deve Estado, dentro
• de sua precupação princi-

;: pai e subline, proporcionar
;: bem-estar i seu povo, vi-
isu_lizar brincipalmentè,:
. Iduas finali4des seguintes:

! desenvolvimjnto e progres-
jjljso social, egarantir e sal-
:|vaguardar ase objetivo,'a

despeito dos antagonismos
internos ou externos què
existem ou venham a se
manifestar — disse ele.

O DISCURSO

Observou ainda o Gene-
ral Heitor Luis de Almeida
que esses pontos "são, em
síntese, os dois aspectos
essenciais que caracterizam
a política nacional — se-
gurança e desenvolvimen-
to. Acrescente-se a eles a
aspiração mais alta do ho-
mem, que é a liberdade^'.

— Porém — continuou —
não haverá liberdade sem
progresso, isto é, desehvol-
vimento, E para isso há ne-
cessidade de proporcionar
ao povo um clima de segu-
rança.

i .

pela
Interesse de D Pedro II

\ultura popular é
\ lembjadapórHuet no STM

'! I Brasil i — Á "figura' bondosa" de Dom Pedro
TI, "um librai e estudioso" que procurava "desper-
tar o inteisse popular pela cultura", foi lembrada
no Superic Tribunal Militar pelo Brigadeiro Huet
Sampaio, í ) registrar na ata dos trabalhos % pas-
sagem dia deste mês do aniversário de nascán^nto
do Imperaor. . :'

Disse, linda, o Presidente do STM que Dom Pe-'dro II foi m monarca que tanto dignificou a Pá-
; tria, sende por isso justo que o Tribunal consig-
nasse em sus anais "essa efeméride". Acrescentou

j que o Imp!radore"estimulava por todos os meios,
!o desenvoHmentp das letras, das artes e das ciên-

|i cias
AMIGO DE fASTEUR

Governou
de 50 anos,

llzações em

lurante'1 cerca
leixando mag-

nificos trace de suas rea-r
liversos cam-

pos, o que tnto engrande-
ceu o Brasil no país e no
exterior. Foi >articular aml-
go de Pasteu, a quem levou
os primeiros ecursos flnan-

| celros necesários à Fun-
dação do noivei Instituto.'¦, 
Convidou aima Pasteur a

! prosseguir o! estudos no
, Brasil não sepre a raiva e
i a cólera, sena que sobre a
, febre amarei que tantas

vidas vinha caiando no Rio
! de Janeiro —kisse.o Presi-
! dente do STM

DEÍIOCRACIAH COROADA

|' O'Brigadeird|Huet Sam-

j! paio destacou linda que
(l Dom Pedro II ligou do Im-
I pério à Repúblèa "inveja-

;; vel e excepciona situação
[ monetária — o pipel-moeda
|{ valendo mais doíque o ou-

: ro, situação que iunca mais
íi voltaria a se repst.tr". Afir-

j moü também qit "signifi-
" cativa e honrosi para o

j Brasil, nessa épeja, era a
i! preocupação de Bom Pedro
|! II de realizar náj América
; republicana 

'uma. 
democra-

cia coroada".
e>;. _ "Seria longo.bnumerar

o quanto fez esse wagnáni-
mo monarca pelo pais (...)

Mas não será demais lem-
brar ainda hoje os seus úl-
timos dias no exílio. Logo
após ser destronado, como
subvencionasse, do seu boi-
so; pessoas e instituições,
com finalidades humanitá-
rias e culturais, muito sig-
nificativo foi o fato de o
Governo provisório da Re-
pública baixar a 19 de no-
vembro seu 5' decreto, de-
terminando que os pensio-
nados pelo Imperador de-
posto continuassem a rece-

'ber os mesmos subsídios, já
agora, pagos pelo Governo.
Por outro decreto o Gover-
no provisório concedia à Fa-
milia Imperial quantia,des-
tinada a prover a decência
de sua posição, o que Dom
Pedro II recusou-se a acei-
tar. E contrastando com es-
sa altiva atitude, estavam
i n a t a 1 a dos luxuosameri-
te, na aristocrática Aveni-
da Kleber, em Paris, dois
Chefes de Estado depostos —
ex-ditador da Venezuela e
a soberana da Espanha, Isa-
bel II".

— "Acometido de trai-
çoeira pneumonia, faleceu
Dom Pedro II a 5 de dezem-
bro de 1891. sem coroa, sem
casa própria, sem pátria,
hóspede estrangeiro que
era do quarto 18 de modes-
to hotel — o Belford, à Rua
Delacard. próxima à Pra-
ça da Concórdia".

Azeredo diz que
acordo nuclear
se concretiza

Brasília — O Chanceler Azeredo da Sil-
veira reiterou ontem, mais uma vez, sua con-
fiança quanto à concretização do Acordo Nu-
cleaí Brasil-Alemanha, afirmando nao acredi-
tar que os alemães acompanhem a atitude do
Governo francês — que decidiu, ha dois dias,
cancelar por tempo indeterminado suas ex-
portações de usinas de reprocessamento nu-
clear. "Isso é um problema da França —
disse —¦ "e em matéria de Alemanha tenho
muita confiança."

O Chanceler falou aos repórteres quando
deixava a Base Aérea de Brasília, após o em-
barque para São Paulo do Primeiro-Ministro
português, Sr Mario Soares. Indagado sobre
quais seriam as garantias que o Brasil pode-
ria ter em relação ao Acordo Nuclear, disse
estar convicto de que "a garantia é o pais, sua
palavra e sua tradição, e mais do que isso,
acho que não se pode ter".

Pressões

O Chanceler lembrou que a "Alemanha
não é um país de hábitos nucleares e o que
desejamos fazer é especificamente para fins
pacíficos, debaixo de todas as salvaguardas",
insistindo para que não se fizessem compa-
rações com a França. "Não creio que a parte
alemã ceda às pressões."

A decisão do Governo francês — desauto-
rizando a venda ao exterior de complexos nu-
cleares — pode prejudicar o contrato firma-
do entre a França e o Paquistão, para a venda
de uma usina nuclear no valor de 1 bilhão
de dólares.

PRORROGADO PRAZO
PARA HOMENAGEM A

JOSÉ AMÉRICO
DE ALMEIDA

NA FAHUPE
Numerosos alunos da Faculdade de Humanida-

, des Pedro II — FAHUPE, desejosos de se inscreverem
no Concurso sobre "A obra de José Américo de Al-
meida e o Movimento Modernista Brasileiro" solicita-
ram prorrogação do prazo de encerramento das ins-
crições alegando a necessidade de fazerem pesquisas,
que não podiam realizar concomitantemente com a
preparação das provas finais a que deveriam sub-
meter-se.

O referido Concurso foi instituído pela Socieda-
de Educadora Pedro II, para comemorar a passagem,
no dia 10 de janeiro de 1977, do 90.° aniversário
do escritor José Américo de Almeida, devendo ser
distribuídos prêmios nos valores de Cr$ 20.000,00,
Cr$ 10.000,00 e Cr$ 5.000,00 aos autores dos três
melhores trabalhos, concedidos pelo Banco Holandês
Unido S.A.,

Considerando justo o motivo invocado, o Próf.
Vandick Londres da Nóbrega, Presidente da Socieda-
de Educadora Pedro li, entidade mantenedora da
FAHUPE, depois de ouvir até o próprio homenagea-
do, decidiu atender à solicitação dos interessados e
prorrogou até 31 de março de 1977 o prazo para"apresentação das monografias.

EM TORNO DA PROPRIEDADE
DOS SUPERMERCADOS "DISCO//

A nota Dublicacía no "O GLOBO",
d« 17 do corrente, sob o -título
"Pno de Açúcar vence na justiça
* asiume o controle do Disco", re-
Cisma oi seguintes esclarecimentos
« retificações:
1. a decisão proferida por 3 vo-
tos a 2, pelo colendo 4.° Grupo
da Câmaras Cíveis do Tribunal, de
Justiça do Rio de Janeiro,' nos em-
bargot, nao tem o alcance que lhe
foi atribuído;
2. contra essa decisão, haver*,
oportunamente, íntorposiçSo de re-
curso para o Egrégio Supremo Tri-
bunal Fedoral, propiciando o re-
exame integral da lide;
3. a mencionada decisão, tomada
com ressalvas, só poderá ser exe-
cutada, como está na lei • no
acórdão, depois do seu transito em
julgado, isto é, quando contra cia
já não couber qualquer recurso, ti
após, obviamente, o pagamento da
tudo o que devem receber os su-
postos vendedores;

4. no próprio julgamento, ficaram
evidenciados os pontos dn fnttaf
relevância que ainda estão em atqpr-
lo, a serem, . certamente objeto de
longa controvérsia na execução, "se
porventura vier a ser mantida, pilo
Egrégio Supremo Tribunal, a deci-
são, na qual eméritos jurisconsul-
tos apontam falhas e vícios qu«
a invalidam, e a tornam mesmo
inexequível, como foi também nas-
saltado por mais da um dos (ul-
gadores, inclusive o ilustra revisor;
5. dessa maneira, a notícia divul-
gada não tem qualquer fundamín-
to, e traduz uma precipitação, pois
o pleito está muito longe da «n-
cerrar-se, para desagrado dos qu*
ambicionam desfrutar cia posiçôs*
monopolistas.

Rio d* J»neiro, 17 d* dezembro
dt 1976.

DISTRIBUIDORA DI COMESTiVIll-"DISCO" S/A.

MATRICULA"/\K/\ 1977
'"" Maternal e Jardim, Allabeü_d_dO,

i ° m-au e 2? grau. ^ ______,J.

Comunicamos que até o próximo dia 23
estarão abertas as matrículas para
o ano letivo de 1977, em nosso endereço
da Rua Jardim Botânico, 264,
das 9 às 15 horas.

No turno da manhã funcionarão' 
as turmas de maternal e jardim,

5f a 8? séries e 2.° grau.

No turno da tarde, maternal
e jardim, alfabetização, 1?-
a 4? séries e 2? grau.

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

m INSTITUTO '/"•:
Fl SOUZA LEÃO

Informações pelos telefones: 266-6913 e246-8744Í
m¦¦¦¦_a_*_^_¦_¦

Am após ano, este país vem invdtinâo
maciçamente no seu próprio desenvolvimento.
Encurtando os caminhos entre a esperança
de um povo e a realidade de uma grande
nação. Usando o aval da sua própria
grandeza para sacar contra o futuro.

Mas nenhum país é uma ilha.
E não podemos mais ignorar que vivemos
num planeta em crise de crescimento.
Ondeuma decisão tomada em Quatar afeta
a vida de um lavrador no Vale do
São Francisco, de um operário em
São Bernardo do Campo, de um seringalista
no Amazonas.

O mundo mudou. E nós precisamos
mudar com ele Nao abrindo mão do sonho.
Mas, sim, em cada gesto de nossa vida,
abrindo os olhos para uma nova realidade

Agora, mais do que nunca, cada
brasileiro tem a sua própria batalha a travar
contra o consumo irresponsável Um ano novo
vem aí. E ele não perdoará os desperdícios.
Seja desperdício de gasolina, seja de
dinheiro, seja de traoalho.

1977 éo ano da poupança.
O Governo está

consciente disso.
Os empresários lúcidos
estão conscientes disso.

JÉllÉ§!

Você tambémprecisa estar consciente disso.
Poupe tudo que puder, em tudo que

puder. Mas poupe tranqüilo, sabendo que
não está renunciando para sempre às coisas
boas da vida, mas sim garantindo
a continuação dessas coisas pela vida afora. ;

A Caderneta de Poupança Residência
se propõe a ajudá-lo nesse esforço.
Não apenas com palavras de incentivo, mas
com incentivos de fato, traduzidos em
núnieros. Garantindo integralmente
o poder de compra do. dinheiro que você
depositar, através da correção monetária ..
trimestral Oferecendo um

ganlw rea\.através dos
juros creditados em sua
conta também trimestralmente.
E permitindo um abatimento
anual em sua declaração de
rendimentos, na razão direta do
seu saldo médio.
. Se você ainda não tem sua

Caderneta de Poupança Residência,
abra uma açora. Se você

já tem, deposite já tudo
quanto puder.

O Ano da Poupança ' •:;
vai começar. Esteja

pronto para ele.

Caderneta de Poupança
RESIDÊNCIAS

CmtroiMMBram,155-.RdaQmtania,8^ „„r
Leblon-K Carnal Urauiza, 71-B - Ipanema: R. Visconde de Pirajá, 281-B-Copacabana: Av. Copacabana, 1355-A-Av. Copacabana 249-A-Ar Copacabana 831-C

Botafog^ZÍS^ ,.
Av Ernani Cardoso, 12-A -Madureira: R Ahnerinda Freitas, 43-A - Campo Grande: Pça. Dr. RaulBoaventura, íl/lí-A - Nova Iguaçu: Nilo Pcçanha, 147/149 -Petropolis:

Av. XV de Novembro, 21-Niterói: Av. Amaral Peixoto, 290-Penha: K Nicarágua, 348 -Saens Pena: Pça. Saens Pena, 45-C cD/101.
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TRE nega recursos contra
vitória arenista na luta
pela Prefeitura de Campos

O Tribunal Regional Eleitoral em sua última
sessão plenária do ano julgou extemporâneos dois
recursos contra a proclamação dá vitória da Arena
na disputa pela Prefeitura de Campos, mas deixou
o caminho aberto para que o MDB, principalmente,
tente novas representações. O TRE entendeu que
somente depois da posse do Sr Raul Linhares como
prefeito do município, será possível a contestação
dos resultados.

Um dos recursos foi proposto pelo jornalista
Ari Bueno, autor das duas ações populares impe-
tradas contra políticos de Campos, a partir de 1964,
que acabaram com enquadrar o Sr Rockfeller de
Lima e alguns vereadores, no crime de aumento
indébito de subsídios. Rockfeller foi o candidato,
da legenda 2 da Arena a prefeito, este ano, garan-
tindo com sua votação a Vitória do Partido do Go-
verno.
ANULAÇÃO

O MDB, no recurso que o
TRE considerou exterripora-
neo, pediu a anulação dos
votos, de Rockfeller de Li-
ma. Com isso, Raul Linha-
res não teria o número sufi-
ciente de legendas para ser
confirmado no cargo._ O
beneficiado seria, então,
José Alves de Azevedo, o
mais votado entre os três
candidatos que disputaram

a Prefeitura pelo Partido de
Oposição.

Depois do julgamento de
ontem* os Procuradores do
MDB, Deputado José Mau-
ricio Linhares e Advogado
Flávio Pareto Júnior, aniun-
ciaram que vão impugnar
a diplomação de Raul David
Linhares, marcada para o
dia 7 de janeiro. O recurso
perdido visava a impug-
nação da proclamação dos
resultados.

Arenistas de Minas
vão à nova eleição

Belo Horizonte — A
Comissão Executiva da Are-
na mineira requereu ontem
à Justiça Eleitoral o regis-
itrò de quatro candidatos às
Prefeituras de Albertina e
Nova Módica — dois em
cada Município — para
concorrerem as eleições ex-
traordimárias que serão rea-
lizádas na próxima segun-
dà-felra, às quais o MDB
hãò concorrerá,
7 Os candidatos da Arena

em Albertina são: José Bus-
colo para prefeito e Vitor
Isbari pará vice-prefeito; e
José Gomes Morais Filho
para prefeito e José Vacari-

ni para vice-prefeito. Em
Nova Módica: Geraldo Mo-
reira Alves para prefeito e
Ivan Neves para vice-
prefeito; e Antônio Campos
para prefeito e Antônio
Faustino para vice-prefeito.

Os candidatos terão
apenas dois dias para a
campanha. Estas novas
eleições serão realizadas,
porque as convenções que
indicaram candidatos e m
novembro foram anuladas
poucos dias antes das elei-
ções dè 15 de novembro, que
tiveram de ser canceladas*
nos dois Municípios por fai-
ta de candidatos.

Candidato em Goiás
ganha por um voto

Goiânia — Alano Francis-
co de Azevedo, que havia
perdido a Prefeitura de
Conceição do Norte por um
voto, conseguiu comprovar
mo TRE a. validade de dois
outros votos que tinham
sido considerados nulos e
assim passou a ser o vitori-
oso, pela mesma vantagem
de um voto.
7'A decisão do TRE, adota-

da com apenas um voto
contra, determinou a com-
putação de dois votos dados
a7 Alano e rasgados pela
Junta Apuradora. O relator
Ida matéria, advogado Getú-
lio Vargas, censurou a Jun-
ta Apuradora e denunciou

•o fato à Corregedoria para
apurar a responsabilidade
do Juiz em provável crime
eleitoral.
O RECURSO

Os votos mandados apu-
mar pelo TRE foram depo-
sitados na 22a. Seção de
Conceição do Norte, mas a

Junta Apuradora verificou
que quaitro cédulas apresen-
taram irregularidades: três
tinham a assinatura d o
presidente da mesa recepto-
ra e de um dos mesários en-
quanto a outra não levava
qualquer autenticação. Dl-
ante disso, a Junta decidiu
pela anulação dós quatro,
votos e ainda pela sua
inutilização, o que deu a
vitória a Almir Cerqúeira
Pinto, da Arena-2, por um
voto de vantagem sobre o
candidato da Aren'a-1, Ala-
no Francisco de Azevedo.

Inconformado com a
decisão, o candidato Alano
Francisco de Azevedo apa-
mhou no chão os pedaços,
das cédulas inutilizadas pe--
Ia Junta e provando que
dos votos onde havia as as-
sinaturas do presidente e
de um mesárlo, dois eram
seus e o terceiro estava em
branco. Com isso fun-
damentou seu recurso, ago-
ra acolhido pelo TRE.

Governador se reúne com
arenistas do Rio para
reorganização partidária

O Governador Faria Lima vai participar do
programa de reorganização da Arena, depois das
festas de fim de ano, mantendo contatos com os
deputados federais e estaduais e os prefeitos, para
conhecer as necessidades do Partido na Capital e
interior. Estará presente, ainda, na segunda quin-
zena de janeiro, a um encontro da direção are-
nista cornos prefeitos eleitos em novembro.

A informação foi dada ontem pelo presidente
em exercício do Diretório Regional arenista, Depu-
tado federal Alair Ferreira. Ele disse ter estabeie-
cido com o Governador, num contato de avaliação
política, a realização de um levantamento dos re-
sultados das eleições de novembro, "tanto em mu-
nicipios onde o Pantído ganhou como naqueles onde
perdeu".

Causas

Afirmou que a abordagem das causas das vi-
tórias e derrotas é importante, segundo o que com-
binou com o Governador, para manter ou alterar
estratégias. Sobre a sucessão estadual de 1978, ex-
plicou que "nada poderá ser debatido sem base,

. porque um Partido político, que pretende recuperar
posições perdidas, tem de pisar firme no chão".

— Não adianta, por exemplo — concluiu o Sr
Alair Ferreira — lançarmos candidatos de maneira
precipitada, sem consulta prévia às bases e sem a
certeza de que as reformas políticas, em cogitação
na área federal, não alterarão todo um esforço de
reaglutinação partidária.

Tales propõe unidade
a MDB e nega mediação
para disputas no Rio

Recife — O secretário-geral do MDB, Depu-
tado Tales Ramalho, disse ontem que a unidade é
a palavra de ordem do Partido, e ratificou o seu
desejo de pacificação não só no Diretório Regional
do Rio de Janeiro, mas em todos os outros do país.
Negou, no entanto, que vá ser o novo mediador da
luta travada entre as correntes amaralistas e cha-
guista pela hegemonia., da Oposição naquele Es-
tado.

' — Estou multo surpreso com as Informações
de que estaria disposto a conciliar os dois grupos,
pois não fui consultado sobre o assunto, e tudo o
que sei é através dos jornais. Sobre o fato, não te-
nho nada a declarar. Õ que posso.afirmar é que
desejo a pacificação e unidade não só do Diretório
do Estado do Rio, de todos do Brasil.

Palavra de ordem

Sobre as declarações do 1? vice-presidente do
Diretório Regional do MDB'no Rio, Sr Ecil Batista,
de qüe a cúpula -partidária foi omissa em relação
às divisões da Oposição no Estado, o Sr Tales Ra-
malho afirmou: "A unidade, todos sabem, é pala-
vra de ordem no Partido. Estamos ainda em estru-
turação, enfrentando toda sorte de dificuldades, e
precisamos estar unidos."

St-gundo as notícias divulgadas ontem, o Sr
Tales" Ramalho estaria com intenção de pacifi-
car as duas correntes emedebistas, sobre o que o
deputado preferiu não falar. Anteriormente a mis-
são já havia sido tentada pelo Deputado Tancredo
Neves (MDB-MG), que dela desistiu em 1975. Al-
guns parlamentares pernambucanos comentaram
ontem que há Diretório constituído no Rio de Ja-
nelro para resolver o problema. No entanto, a maior
parte acredita que a participação só será possível
na Convenção Regional, em agosto de 1977.

CONDADO DE MARIO:
PARA QUEM PROCURA
OIAZR UTEUGENTE.
E perto.
Você ganhafins de semana
maiores.
O Condado de Maricá fica a
30 minutos da Ponte
Rio-Niterói.

. Você economiza tempo
e gasolina. Não enfrenta longos
períodos em estradas
congestionadas e aumenta os
fjns de semana da família.
É o verdadeiro lazer inteligente.

• ( ysx**JK~lcE~Xf**>i '^WataO
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E uma área nobre,
com valorização

crescente.
O Condado de Maricá é o

portão de entrada da Costa do Sol
- fluminense, perto do mar e da

lagoa, uma região que, graças
às suas belezas naturais, está sob

permanente valorização.
Terreno é bom negócio em qualquer

circunstância.
O Condado de Maricá é o
investimento inteligente.

Toda estrutura
de apoio a sua

disposição.
No Condado de Maricá você

tem os benefícios do verde
permanente e todo o conforto
do progresso bem na porta.
Um Centro Comunitário estará
a sua disposição com
máquinas e pessoal

especializado para plantio
e vigilância das casas. Assim, fica

ainda mais fácil construir e morar.
O Condado de Maricá é uma escolha
inteligente.

Vendas no local ou na

g|CASTELAR IMÓVEIS
Rua Senador Dantas, 76 - Grupo 205 -
Tel.: 222-3355 - 222-0923 - 253-8622 (R. 128)
221 -4886 e 252-1588 - Creci - 400.

Lotes: Mensal Cr$ 562,00
Sítios: Mensal Cr$ 1.010,00

SÍT30S E TERRENOS FINANdADOS EM ATÉ 120 MESES

Simon diz
que 64 é
irreversível

Porto Alegre — Após afir-
mar que seu Partido não é
saudosista, nem revanchis-
ta, "mesmo porque sabemos
que a História não retroage,
e reconhecemos que o Movi-
mento de Março de 64 é ir-
reversível", o dirigente da
Oposição gaúcha, Deputado
Pedro Simon, manifestou-se
intrigado sobre "por que se
preocupam tanto com o
MDB do Rio Grande dò
Sul".

"O MDB não tem compro-
mlssos com o passado re-
cente, assim como não tem
compromissos com a época
anterior à Revolução de 30,
ou com a situação que an-
tecedeu à Abolição da Es-
cravatura. Nosso único com-
promisso é com o restabele-
cimento da plenitude demo-
cratica e nossa única preo-
cupação é com o futuro do
país", disse o Sr Pedro
Simon, quando, em conver-
sa com jornalistas, foi quês-
tlonada a dificuldade do
seu Partido de assumir o
Governo gaúcho em 78.

SEM PERSONALISMO
"Quero deixar claro que

não existe problema Pedro
Simon, não estamos traba-
lhando em favor de nomes,
nem mobilizando o Partido
em favor de candidaturas.
O que queremos é transfor-
mar o MDB num grande
Partido, para que o eleitor
não vote na nossa legenda
apenas por insatisfação
com o custo de vida, mas
sim porque acredite no nos-
so programa", acrescentou,
ao ser abordado sobre sua
candidatura à sucessão es-
tadual.

Sobre as propaladas re-
formas políticas, o Sr Pedro
Simon manifestou o ponto-
de-vista de que "está na ho-
ra de deixar de pensar em
termos casuísticos, para se
preocupar com os Interesses
do pais".

DECEPÇÃO
"A curto prazo, a Arena

pode ser beneficiada com o
voto distrital, a prorrogação
de mandatos e a ampliação
do Colégio Eleitoral para a
sucessão nos Estados. Mas
Isso será bom para o país?
Isso. contribuirá para o
aperfeiçoamento das nossas
Instituições? Ou isso só é
cogitado porque pode pre-
judicaroMDB?

O Sr Pedro Simon decla-
rou-se decepcionado com a
afirmação feita pelo Gover-
nàdor Slnval Guazelli a jor-
nalistas locais de que,
apenas se manifestaria so-
bre a prorrogação dos man-
datos, depois de conversar
com o Presidente Ernesto
Geisel.

"Ele deveria ter a cora-
gem de dizer que é a favor
ou, então, a bravura do
Governador Aureliano Cha-
ves, de Minas Gerais, para
condenar a iniciativa".

PLEBISCITO

Ao comientar o resultado
da consulta popular na Es-
panha sobre a liberalização
do regime, o Sr Pedro
Simon disse: "Tenho a cer-
teza de que se fizessem aqui
no Brasil um plebiscito,
89% dos brasileiros se
manifestariam a favor da
democracia".

E por que o MDB não
promove o plebiscito?

Ora, temos que ser rea-
listas. Se iniciativas Mberali-
íantes mais simples não são
tomadas, como vamos ter a
Ilusão de que se faça um
plebiscito sobre se o povo
quer ou não plenitude
democrática? Não somos in-
gênuos, a ponto de não ad-
mltir a existência de mino-
rias ativistas dos dois exbre-
mos, esquerda e direita, que
não querem a democracia
no Brasil. Mas somos sufici-
entemente realistas para
constatar que não se pode,
a pretexto de defender a
democracia contra estas
minorias, que, aliás, existem
em todos os paises, admitir
atos antidemocráticos,
como os de exceção.

Líder do MDB crê em
/*..,.¦- tf ¦*¦• > i -*¦ y •

reforma sem novo Mé
Brasília — O Governo está reaimen-

te convencido da necessidade de tirar
o pais do regime de transição política,
promovendo reformas institucionais ca-
pazes de normalizar o quadro político-
institucional, sem lançar mão, em prin-
cipio, dos instrumentos revolucionários
de que dispõe, mas seguindo os caminhos
normais, a via legislativa.

A informação foi prestada ontem
pelo líder do MDB no Senado, Sr Fran-
co Montoro, em duas oportunidades:
numa reunião informal com vários inte-
grantes de sua bancada e, posterior-
mente, numa conversa com jornalistas.
O parlamentar emedebista havia-se reu-
nido antes com líderes do Governo, en-
tre os quais o Senador Petrônio Por-
tela.

Otimismo

Pelo que se apurou, o encontro dos
Senadores do MDB transcorreu em cli-
ma de otimismo, diante dasi informa-
ções colhidas por alguns deles — Fran-
co Montoro, Itamar Franco, Roberto Sa-
turnino — dando conta de que não tem
fundamento as notícias de que estaria
em estudos no Governo a prorrogação de
mandatos e a promoção da reforma po-
litica mediante a edição de novo ato
revolucionário sem o concurso do Con-
gresso.

Disse o líder emedebista que não es-
tá afastada, como se noticiou, a realiza-
ção de eleições diretas para Governador,
em 1978. "Muita gente está entendendo
errado o problema. Há, realmente, ser
tores do Governo e da Arena que acham
também democráticas as eleições indi-
retas. Isso não quer dizer que as regras
serão mudadas" — frisou.

Se teremos reformas políticas,
como será o processo?

Acredito no entendimento entre
os dois Partidos e o Governo, no dlá-
logo. Temos agora um exemplo positivo
disso, que é o projeto da Reforma Judi-
ciaria. Havia defensores no Governo da
idéia de se promover a discussão e vo-
tação da matéria ainda neste ano, mas
depois se convenceram, nos entendimen-
tos, dá inconveniência de tal iniciativa.
O projeto será bem estudado e votado
em abril.

Mais uma vez o Sr Franco Montoro
falou da sua expectativa em que o Pre-
sidente Geisel siga o exemplo do Pre-
sidente Castelo, submetendo ao Congres-
so, possivelmente em meados do próximo
ano, um projeto de ampla reforma cons-
titucional, seguindo as normas vigentes

na sua tramitação — dois torços de vo-
tos para aprovação.

E a prorrogação de nandatos?E' claro que há muitis interessa-
dos nisso. O MDB, porém considera
inadmissível o adiamento 3e eleições.
Não passa de um balão de; ensaio lan-
çado por uns poucos interesiados. A me-
dida é inconveniente, polítfca e moral-
mente. Atinge o plano éti©.

Acrescentou que não a; pode mais
aceitar reformas apenas cá.uísticas, que
estão desmoralizadas, são diase imorais."São desmoralizantes — obervou — por
que têm endereço certo. Iiesmoralizam
a lei e o regime."

Coincidêncii
E a coincidência deeleições?
Os argumentos qus têm sido

apresentados na defesa desa tese são
até imorais — prejuízos á administra-
ção e desgaste financeiro. D que é pre-
ciso é acabar com a utiliação da má-
quina administrativa e coá poder eco-
nômico no processo eleitoál e não ra-
rear as eleições. :j

Além do tumulto que ©usaria para
o eleitor e para a Justiça Eleitoral na
votação e na apuração dos x>tos em elei-
ções gerais coincidentes, > Sr Franco
Montoro apontou outras rizões contra-
rias à tese:

Por que as eleições perturbam a
administração? A administnção tem'que
cuidar da administração e lão colocar a
administração à serviço detíeterminado
Partido e determinados cindidatos. E'
bom lembrar que os Prefetos não são
subordinados ao Governad>r e nem o
Governador é subordinado á.o Presi^jen-
te da República. Ou os muiicípios não
são mais autônomos?

Fala-se que eleições de dois em
dois anos provocam gastos elevados. O
senhor concorda?

Absolutamente. Os iue alegam"desgaste financeiro" com 'i realização
de eleições de dois em dois inos — mu-
nicipais e regionais — estãt confessan-
do, de público, que violam i lei de dois
em dois anos, já que as destesas eleito-
rais são fixadas em norma^ legais pre-
viamente divulgadas.

O Sr Franco Montoro ementou que
nas eleições coincidentes a problemas
municipais, locais, seriam Sacrificados;Certamente iriam prevalece; os grandes
problemas nacionais.

Eleições são o oxigeno da 'demo-
cracia. O processo democráico se rea-
liza e se aperfeiçoa com esições cons-
tantes — concluiu o líderdo MDB no
Senado. . , J

Bonifácio é contra anistia
Brasília — "Não-vai haver reforma

nenhuma. O pessoal do MDB é que está
apavorado com isso. Sou contra a anistia
e contra a revisão das punições, pois as
duas medidas-dariam margem à injus-
tiças. Não há censura à imprensa, salvo
na que vocês chama de nanica. Duas
coisas certas o Presidente Geisel vai di-
zer ao povo nos próximos dias: Feliz Na-
tal e Próspero Ano Novo".

Estas e outras declarações foram
prestadas ontem à noite pelo líder do
Governo na Câmara, Deputado José Bo-
nifácio, despedindo-se dos jornalistas,
pois só pretende voltar ã Brasília em
meados de fevereiro.

Reformas
Ele aproveitou a oportunidade para

reafirmar que é contra a coincidência de
eleições, contra a prorrogação de man-
datos, a favor do voto distrital, pela ex-
tinção do princípio da fidelidade parti-
daria e pela manutenção da Lei da Ine-
legibilidade. Está disposto a estudar ain-
da a adoção de sublegendas para o Se-
nado.

Os jornalistas — presentes ao encon-
tro o Deputado José Costa (MDB-AL) —
insistiram no tema da reforma política,

lembrando que o líder da «posição, Se-
nador Franco Montoro, aris uma reu-
nião com o Senador Petrôni Portela, es- :
tava convencido de que issí vai ocorrer,

iv . - — E' mais um motivo jara destacar
a inteligência do Petrônioíj

Então o Senador Apntoro é um
ingênuo? À

Ele é um homem deboa vontade.
Foram feitas novas peguntas sobre

eleições diretas e indiretaij e o líder do -
Governo apenas dizia qie seguirá a
Constituição.

,—tjSe esta não vigorar^outra só com
o apoio do MDB, pois a Aena não mais
dispõe do quorum de dois berços — ob-
servou o Deputado José Cota.

E quem falou que, áo precisa?Então o AI-5 foi: «vogado? Se
não foi, qualquer presideite pode mu-
dar a Constituição.

Está certo. Qualqujr presidente,
mas não o Presidente Erresto Geisel.

Perguntaram também sobre as car-
tas trocadas entre um Arebispo e pre-
sos políticos, se foi ou nãt1 ilegal a vlo-
lação da correspondência Disse o Sr
José Bonifácio:

A prática é condemvel. Mas se a
correspondência violada^íontém crime
maior, a violação se justiica como mal
menor.

Brossard só aceita vírgulas do; AI-5
Brasília — O Senador Paulo Bros-

sard (MDB-RS) negou-se ontem a co-
mentar uma possível incorporação do
AI-5 ao texto da Constituição, "simples-
mente porque é uma tese antijurídica
e absurda. E seria necessário saber o que
desejam aproveitar desse Ato. Se forem
as vírgulas, então eu concordaria sem
maiores problemas".

A posição do Senador gaúcho rece-
beu o apoio dos Senadores Marcos Frei-
re (PE) e Lázaro Barbosa (GO) que cias-
sificaram o AI-5 como "uma aberração
política e um monstrengo jurídico". Já o
Sr Paulo Brossard mostra-se preocupa-
do com o "confuso e diverso" noticiário
dos jornais sobre reformas políticas, so-
bretudo "com o aparecimento de teses
esdrúxulas e antidemocráticas como a
coincidência eleitoral pela prorrogação
de mandatos".

r.

Situação confusa

O Senador gaúcho acha que "a situa-
ção dominante tende a agravar mais ain-
da as condições políticas do país, de ca-
suísmos em casuismos, de arremedo em
arremedo, encontrando sempre que, den-
tro do próprio Congresso, se disponha a

-,»b

Governador confia na mudança

v«»M.SPRJ(VDfSSE(N»l'M"»VOSS*SC*3*SM*M.»*HA
UiD. t CCMO UM MWUOOR. DiVÍBS* U>5 N*S FlO-
PEST»3 t Mi CíV^NAS1
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J«STES VCSS»5 »iEí*5 (¦*«* t>-E PUOESSCIS
FKKU"»n-vC5t;UAOCu™0A*R»VESDOSVtf*«fDO';
E VOlTAA CCM * » ff*SBtNCiA DA TEfWW h*3 VOSSAS

— POKM.JOUMpaC£S3»3COS*3 ainOA MÍOCheSOU

Recife — O Governador de Alagoas,
Sr Divaldo Suruagy, afirmou ontem que"a política é acima de tudo dinâmica e
as transformações que ela sofre ao lon-
go do tempo são determinadas pela evo-
lução socioeconônüca de uma comuni-
dade".

A afirmação foi feita em resposta às
indagações sobre a possibilidade de mu-
dança no atual sistema político, tendo o
Sr Divaldo Suruagy acrescer tado que a
democracia se apresenta sob diversas
formas. Citou como exemplos os Estados
Unidos, a Alemanha Ocidental e a Sué-
cia, que têm critérios eleitorais de formas
diversas e Governos distintos. Entretan-

to, ninguém pode n«ar o alto estágio
político dessas Naçõei".

Vontade 3o povo
— O importante— acrescentou — é

que o povo expresse a sua vontade, e a
forma de Governo tira de ser adaptada
ás peculiaridades década país. Sobre as
últimas declarações do Deputado Sinval
Boaventura (Arena-iIG), disse o Gover-
nador que "Arena 

j MDB são Partidos
resultantes de 14 fgremiações partida-
rias, portanto é perfiitamente compreen-
sivel encontrarmos nos seus quadros as
mais diversas tendõicias".

Z
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defender com os argumerios mais sin-
gulares as medidas mais djsurdas".

De sua parte, o secreario do MDB,
Senador Lázaro Barbosa, acentuou que
a prorrogação de mandato: "acabaria por
desmoralizar o Congréso Nacional;
transformando-nos de msndatários da
vontade popular em emprgados do Go-
verno, dos militares, semnenhuma au-
toridade para discutir os problemas'po-
líticos na Nação". &

A Oposição, pelas su» figuras- mais
representativas, aceitariaa substituição
do Ato Institucional "por! instrumentos
democráticos de defesa Ó Estado e das
instituições", algo comej o Artigo 16 ¦
da Constituição da Frana que faculta
poderes de emergência, j em situações
eventualmente críticas, fl>j Chefe de Es-
tado.

A incorporação pura j simples do Ato
Institucional n1? 5, seguido o Sr Lázaro
Barbosa, "horroriza a coisciência jurídl-
ca da Nação" e não pocü ser aceita pela
Oposição.

— A prorrogação di mandatos teria ,
um efeito desmoralizaíte para a instí- .
tuição parlamentar e pira o próprio re-..
glme. Não posso acrediar que se faça is-r
so — disse. ... í
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Prefeito
recorre de
intervenção

Recife— O Prefeito do
Município de Camutan-
ga, Sr Lúcio Corrêa da
Silva, no agreste do Es-
tado, impstrou mandado
de segurança contra o
decreto do Governador
Moura Cavalcanti que
interveio no município,
alegando atos dè corrup-
ção em sua administra-
ção, instruído pêlo MDB,
que irá às últimas con-
seqüências "para deter a
fúria de arbítrio de vio-
lência do Governo",
segundo o representante
do Partido na Comissão
de Justiça da Assembléia
L e g isiativa, Deputado
Roberto Freire.

Se isto não detiver o
Sr Moura Cavalcanti, só
resta a Oposição solicitar
ao Procurador da Repú-
blica què represente jun-
to ao Supremo Tribunal
Federal e peça, nos ter-
mos da alínea E, do in-
ciso VIII, do Artigo Io da
Constituição Federal, in-
tervenção no Estado de
Pernambuco para que
cesse o desrespeito ao
princípio de autonomia
dos municípios.

ALEGAÇÕES

Na solicitação da li-
minar o Sr Lúcio Corrêa
da Silva diz que não foi
nem está sendo proces-
sado criminalmente, o
que.torna ''absolu-
tatmente inválido, o ato
praticado pelo Gover-
nador do Estado, pois é
inteiramente vazia, a
acusação de prática de
atos dè corrupção e de
falta de prestação de
contas"; conforme ale-
gação encaminhada ao
Tribunal de Justiça dò
Estado pelos advogados
do MDB.-

O ato do Gover-
nador é absolutamente
inválido porque ofende a
autonomia municipal e
colide com o sistema de
direitos e g ar an tias
decorrentes do r e g i m e
que a Coh st itui ç ão
adota",, asseguram os re-
presentantés da Opôsi-
ção no pedido de liminar
solicitado em nome do
Prefeito de Çamuta,nga.

Presidente utiliza AI-5
para aposentar professor
do Ministério da Justiça

Brasília — O Presidente Ernesto Geisel usou
ontem o Ato Institucional n° 5 para aposentar o Sr
Antônio Silveira Thomaz no cargo de professor de
Práticas, do Quadro Suplementar do Ministério da
Justiça, com vencimentos proporcionais ao tempo
de serviço.

Nota da Presidência da República informou
que a aposentadoria foi decretada com base no Art.
6°, Parágrafos Io e 29, do AI-5, pelo qual "ficam

suspensas as garantias constitucionais ou legais de
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem
como a de exercício em funções por prazo certo".

DEMISSÃO
No Ministério da Justiça

não houve comentários sobre
as razões que levaram o
Presidente Geisel a aposen-
tar o professor Antônio Sil-
veira Thomaz. Funcionários
d o Ministério lembraram
que os processos que redun-
dam na aplicação do AI-5
s ã o "integralmente con-
fidenciais" e assim não
podem ser divulgados, "em

parte ou no seu todo'".
O Presidente da Repúbli-

ca assinou, ainda, na área
do Ministério da Justiça
atos de demissão, a bem do
serviço público, do auxiliar

judiciário Dorival Alves
Carvalho, lotado no Rio de
Janeiro, e do motorista-
policial Severino Firmino
do Silva. O primeiro deles
íoi acusado de ter se valido
do cargo que ocupava para
tirar proveito pessoal em
detrimento da dignidade da
função.

Contra o motorista, que
servia no Departamento de
Polícia Federal, havia a
acusação de contrair dívida
e assumir compromisso su-
perior às suas possibilidades
financeiras, além de se en-
volver em atos de trans-
gressões disciplinares.

GOVERNO
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SECrYtAMaT» OBRAS"i"sEKVÍÇÕS PÓBÍICOS VI
Empresa de Obra* Públicas do

Estado do Rio de Janeiro — EMOP
DIRETORIA OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TPO.IOi/76 .

A Divisão de licitacóej, torna público para conhecimento doi
interessados que fará realizar no Campo de Sao Cristóvão, IJ» -
4,o andar, sala 402, nesta capital, a licitação abaixo indicada,
para as firmas inscrita» no Registro Geral de Empreiteiros da

IpÔ°{o2/76: Recuperação do telhado do HOSPITAl ESTADUAL
SANTA MARIA, localizado a Estrada do Rio Pequeno
s/n.° em Jacarepaguá no Município do RIO DE
JANEIRO - R.J.
Data: 23.12.76
Hora: 10.00
Valor: CrS 6M.4iS.40

. Praio: 120 dias
O Edital e as Informações poderão ser obtidos no endereço

acima das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, e partir do
dia 14 do corrente) mes,.eté 24 (vinte • quatro) horas antes do
inicio da licitação.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1976.
(a) Eng." Jorge Roberto Simões Corrêa

Chefe da Divisão de Licitações Ir

^^^2_e!^_j- w| h<a i_^^^^^^^

INSTITUTO DE
RESSEGUROS DO BRASIL

(I.R.B.)

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO','},;'.''.!:."..'¦'-'' 
EDITAL

CONCURSO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
[, Informamos aos candidatos aprovados no Concurso para Auxiliar de Escri-

tório que os resultados e classificação finais estão afixados no saguão da Sede
do IRB.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1976
• U : v A Comissão do Concurso

. , 
',.,. (p

. i

HéIcompanhia docas do rio de janeiro
—I ¦

CGC - MF - 42266889/001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores Acionistas da Companhia Docas do Rio de Janeiro, con-
vocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na Sede Social
à Rua Acre n* 21, 4* andar, nesta cidade, às 10 horas do dia 27 de dezem-
bro de 1976, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aumento do Capital Autorizado, de Cr$ 400.000.000,00 para
Cr$ 1.100.000.000,00 e, consequentemente, autorização para pro-
mover a subscrição e integralização, mediante a incorporação de
bens, créditos e direitos.

b) Autorização para transferência dos direitos e das ações da União
na Companhia para a Empresa de Portos do Brasil S.A. — Por-
tobrás.

c) Alteração dos Artigos 7?, 30? parágrafo 3? e 55.° dos Estatutos
Sociais.

à) Homologação da alteração da remuneração dos membros da Dire-
toria Executiva, em função da Deliberação n? X/76 do Conselho
de Desenvolvimento Econômico, de 4 de agosto de 1976.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1976.

a.) SAULO PIRES VIANA
Diretor-Presidente

Tancredo teme que sucessão
de Ulisses prejudique MDB

Brasília — O debate prematuro no
MDB em torno da possível renovação no
comando partidário poderá trazer pre-
juízos ao PaiJdo, além de enfraquecer a
Direção Nacional que tem mandato até
setembro de 1977 — disse ontem o Depu-
tado Tancredo Neves, um dos vice*-pre-
sidentes do Partido, num encontro on-
tem com os Senadores Roberto Saturni-
no, Paulo Brossard e Itamar Franco.

Na opinião do parlamentar mineiro,
o movimento iniciado há dias na banca-
da do Senado com vistas à substituição
do Sr Ulisses Guimarães na presidência
da Comissão Executiva Nacional é irio-
portuno, pois pela distancia que há da
Convenção Nacional, acabará minando a
autoridade do comando emedebista, "pois
antes disso o MDB terá de enfrentar im-
portantes questões políticas, que exigirão
uma chefia forte e prestigiada".

Conveniência
O Senador Roberto Saturnino, 1? vi-

¦ ce-presidente e vice-lider do Partido,
não fez qualquer comentário. Ele já dis-
se, porém, que só aceitaria ser candidato
à presidência do MDB se contasse com
o apoio dos.Srs Ulisses Guimarães e Ta-
les Ramalho, já que se acha integrado
nesse esquema.

Outro vice-presidente do Partido,
Senador Paulo Brossard (RS), entretan-
to, observou que se não considera im-
prescindível a renovação do comando
emedebista, acha conveniente a medida.

— O presidente e o secretário-geral
do MDB, Deputados Ulisses Guimarães e
Tales Ramalho — disse o Senador gaú-
cho — estão há seis anos no comando
nacional, e não se pode exigir mais sa-
crificios de tão valorosos companheiros.
E' sempre recomendável a renovação e o
MDB dispõe de bons elementos para tais
funções.

O Sr Paulo Brossard reiterou, mais
de uma vez, que a substituição defendi-

da por numerosos senadores e deputados
não é uma questão fundamental, im-
prescindível. Mas a medida se impõe pe-
Ia necessidade de mudar alguma coisa
no Partido oposicionista.— Não há inconveniência há rerio-
vação — frisou.

Para o Sr Tancredo Neves, porém,
o.assunto está sendo levantado prema-
turamente. Ele acredita que ho primeiro
semístre o Governo deverá tomar a de-
cisão de promover, efetivamente, a refor-
ma politico-institucional do país.

Nesse caso, independentemente da
maneira pela qual será debatida a refor-
ma, há necessidade de o MDB contar com
seu comando forte e prestigiado. "Afinal,
a Convenção Regional pára" eleger o no-
vo Diretório Nacional e a Comissão Exé-
cutiva está marcada para a segunda
quinzena de setembro. Salientou também
que em julho e agosto serão realizadas
convenções municipais e regionais para
a eleição dos novos diretórios, e. executi-
vas, nos municípios e nos Estados. Sem
um comando representativo, de prestígio,
o MDB poderá ter problemas hò encami-
nhamento de* tais.problemas" — comen-
tou o dirigente partidário,., ...... ,.,,, .

Para muitos parlamentares, còntu-
do, o surgimento da 'candidatura' Rober-
to Saturnino à presidência.do MDB po-
dera facilitar, o diálogo entre, a Oposição
e o Governo, na hipótese, prevista, de
gestões 

'politicô-partidári™ pára' a re-
forma que õ Governo deverá sugerir nos
primeiros meses de 1977.

Carnaval
na Bahia.
Cr$ 5.170,00 -7 dias

Saída 17/2
Hotel Pousada Convento do Carmo

« NACIONAL
EMPRESA DE TURISMO S.A.
- Uma empresa do Grupo Nacional

Av. Rio Branco. 156 - s/loja 301 - Tel.: 242-8070
Reg. EMBRATUR 233-RJ/ 76-MG/563-SP - Cal. "A".
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Isto .porque. — argumenta-se, — o

Senador fluminense, embora de forma-
ção socialista, poderia dialogar melhor
com os lideres da Arena e autoridades
do Executivo, já que a atuação do Sr
Ulisses Guimarães continua sob suspei-
ção de setores oficiais. ' ."

— O Roberto é menbs agressivo è o
Ulisses muito' arestoso — -comentou um
senador emedebista,, , >. ; , ,

INSTITUTO BRASILEIRO DE
CULTURA HISPÂNICA

A Diretoria do Instituto Brasileiro de Cultura Hispânica, em
reunião extraordinária realizada em 16 de dezembro de 1976,
resolve;

— destituir o Dr. Indalécio Giraldez Fernandez das funções de
1.° Secretário, em que se encontra em exercício, revogando
o seu propósito de levar o seu nome à Assembléia Geral
para o referido cargo;

— divulgar a destituição acima referida;
— interpelar o Dr. Indalécio Giraldez Fernandez, por carta,

para, no prazo de 48 horas, prestar esclarecimentos sobre
despesas realizadas para o 1.° Ciclo de Conferências Eco-
nômicas;

— decorrido o' prazo acima, promover a interpelação judicial
do Dr. Indalécio Giraldez Fernandez;

— efetuar o Instituto de Brasileiro de Cultura Hispânica o
pagamento de centas em nome do Instituto, sem prejuízo
da ação regressiva competente contra o Dr. Indalécio Gi-
raldez Fernandez.

(P
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Edifício Scúnt Thomas. Apartamentos
atapetados, refrigerados, com armários embutidos
e cozinha cinematografia Afinal, você tem coisas
nutis importantes para gastar sua betem.

Tapeies (tapetes mesmo),
ar refrigerado em todos os

cômodos, armários embutidos
em cecbv e sucupira, feitos
por carpinteiros artesãos.
Cozinha montada, super

sofisticada, igual as que você
namora nas revistas. Inclusive

com fogão GrandChef,
Ozonizador de água e

tiituradordeUxo..
Piscina com bar para você

aproveitar os dias eas
noites de verão.

Sauna Finlandesa, com três
baterias de duchas, para deixar
você em forma o ano inteiro.^
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Faça as contas na ponta do lápis.
Você está comprando um apartamento com todos os acessórios

já incluídos no preço (isso lhe
custaria mais de 250 mil cruzeiros

num apartamento comum)
pagando 3'4% até as chaves

com 54 meses para pagar.
Venha conferir hoje mesmo.

Entrega em junho de 77

O Edifício Saint Jftomas é um dos.
poucos nesta cidade em que você só
entra com os móveis e o seu bom gosto.
O resto, istoé, àquilo que lhe tomaria
tempo e dinheiro, além de muitos
aborrecimentos, já será entregue
pfoniihho.
Etudo de primeira categoria, para
provar isso, venha conhecer um
apartamento montado no local,
exatamente como será o seu.
Além de um magnífico três quartos fl
suíte), living, varanda, copa-cozinha
J ou 2 quartos de empregada e
uma ou mais vagas na garagem, você
terá outros detalhes fundamentais e
exclusivos para o seu conforto.
Você terá:piscina, sauna Finlandesa, bar
no pilotis suspensos e ajardinados,
esquadrias de alumínio, vidros fumêe,
ozonizador deágua, triturado/de lixo na
pia da cozinha.
E lembre-se, tudo incluído no preço.
Além disso, você não vai ter nenhuma
dor de cabeça encomendando estes
detalha que, normalmente, nenhum
apartamento lhe oferece.
O ponto não poderia ser melhor: a um
minuto da Praça Saens Pena. lodosos
confortosdo metrô serão seus, sem que
elepasse pela sua porta.
Venha ver, hoje mesmo, um
apartamento pronto e con verse com
nossos representantes no local.

Incorporação e Construc-O

Ü_1!!CHREEM
WIÍHÍWEmB MSSItiWS s«.
Planejamento eVendas0 SÉRGIO
DOURADO
lUPRHNDIUiMOSIMOBIlIMíOS

Ninguém entende mais de Tijuca do que a Sérgio Dourado.
Corretores no local das 8 às 22 hs.

Edifício Saint Tliomas. Rua Barão de Mesquita 206
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Sociedade Limitada
O Presidente Geisel sancionou afinal a no-

va Lei das Sociedades Anônimas, uai ano e oito
meses depois da apresentação do anteprojeto
original pelos juristas que o elaboraram, aco-
lhendo uma emenda pela qual a transferência
do controle acionário das Sociedades de Capital
Aberto será antes submetida ao crivo da Comis-
são de Valores Mobiliários.

A cbamada Emenda Lehmann foi alvo de in-
tensa discussão, e recebeu críticas severas de to-
dos quantos entendem que a disciplina nccessá-
ria à organização do mercado de capitais deve
parar onde começa o direito do empresário de
correr seus próprios riscos, ou de dispor livre-
mente do direito de propriedade, dentro de re-
gras do jogo preestabelecidas.

O Governo não foi, entretanto, sensível aos
pronunciamentos da opinião pública nacional
interessada em preservar um mínimo de libera-
lismo compatível com a própria filosofia das So-
ciedades Abertas. Pois se de repente os burocra-
tas se erigem em juizes da oportunidade dos ne-
gócios, para quê empresa privada?

Um dos argumentos apresentados para jus-
tificar a emenda está na necessidade de defen-
der as minorias acionárias. Ora, a própria Lei
das S/A tem como um dos seus princípios bá-
sicos a defesa das minorias, na medida em que
contempla o direito de recesso. Outro ^argumen-
to seria o de que a fiscalização exercida através
da GVM impediria transferências de controle
indesejáveis em termos nacionais. Mas não se-
ria melhor atacar as causas, e não as consequên-
cais do processo de desnacionalização das em-
presas?

Uma economia próspera, forte, organizada,
não necessita de paternalismos. O paternalismo
é corruptor, clientelista, empreguista e pródigo
em fomentar a baixa da produtividade na mes-
ma proporção em que aumenta o arbítrio do bu-
rocrata transformado em juiz. Este processo, a
propósito, tem sido típico de alguns momentos
da vida brasileira, sempre que se hipertrofia o
Poder central e se reduz a influência das insti-
tuições democráticas.

Os princípios liberais que nortearam a no-
va Lei das Sociedades Anônimas destinaram-se
precisamente a estabelecer um equilíbrio entre
a disseminação das ações de uma empresa, que
leva à democratização de seu capital, e a pro-
priedade expressa através do exercício do coman-
do pelo seu grupo controlador, onde se tomam
as decisões e se correm os riscos inerentes ao ca-
pitalismo moderno. É difícil, contudo, enten-
der-se que a proteção ao direito do minoritário
deve nascer do equilíbrio do poder econômico,
de um jogo de pesos e contrapesos numa socie-
dade competitiva, mais do que da mão protetora
do Estado supostamente sábio e supostamente
onisciente.

A emenda Lehmann, sua gestação e aceita-
ção, constitui-se seguramente em um bom exem-
pio de que o país está necessitando de algo maior
que a própria Lei das S/A para retomar um ca-
minho político e econômico marcadamente li-
beral. São as crenças e convicções maiores que
estão em jogo e que, por certo, não se sedimen-
tarão enquanto o processo político de tomadas
de decisão depender do arbítrio que deriva do
paternalismo, germe antigo e renitente em nos-
sa formação histórica.

Coincidência das Rãs
Com a autoridade de precursor desse con-

trabando eleitoral que é a prorrogação de man-
datos, o Senador Dinarte Mariz — um exemplo
vivo de que pouco renovamos em matéria de bo-
mens e falta de idéias — reapresenta-se com a
proposta de uma carência de dois anos para ar-
regimentar a adesão dos prefeitos recém-eleitos
à degradante coincidência de mandatos promo-
vida a título de debate político nacional. Che-
gamos à triste situação de ter de assistir ao cs-
petáculo em que vantagens pessoais são apre-
sentadas como matéria de interesse público, co-
mo se moralmente um pretexto fortuito pudesse
justificar tamanha aberração jurídica.

Prefeitos e vereadores foram eleitos em to-
do o país para um mandato de quatro anos. Uni:
dia a mais ou um dia a menos será de qualquer
forma uma violação do respeito devido pelo re-
gime ao eleitorado. A aliciante oferta de mais
dois anos pretende apenas interiorizar o debate
de uma malsinada idéia que até agora foi espo-
gada apenas por obcecados políticos com seu ci-
cio de vida representativa em ocaso. Manter o
debate que a ninguém interessa, senão aos pró-
prios ameaçados de extinção política pelo voto,
e a tática para propiciar clima a outras suges-
toes inspiradas pelo espírito áulico de um Poder
cada vez mais centralizado. Se o Presidente da
República não desautorizar imediatamente a
manobra, acabará vendo seu mandato envolvido
lhas artimanhas da sedução providencialista que
e uma espécie de ultima ratio política para ven-
cer escrúpulos morais.

O natural desenvolvimento desse raciocínio
espúrio em relação à índole da própria Rèvolu-
ção encaminha, como etapa subsequente, a or-
dem inversa dos fatores sem alterar o produto:

deixam-se de lado os prefeitos e ajeita-se a co-
incidência pela prorrogação dos mandatos fede-
rais e estaduais. No fim viria tudo a dar na mes-
ma, ou seja, a supressão das consultas às urnas
como a maneira deliberada de retardar a legi-
timação da vida representativa e, por essa via,
distanciar mais ainda as idéias de 64 e a opinião
pública.

A escolha indireta dos governadores em 78

poderá sem dúvida alguma ter um custo menor
de despesas, mas para o regime o preço a pagar
será muito maior, pois a volta atrás no compro-
misso público de devolver ao eleitorado o direito
de sufragar seus governantes implicará perda de
credibilidade para o Governo e o regime. Se a
Revolução não tem, como acentua o Sr Dinarte
Mariz, vocação suicida, por.que então confessar
medo das urnas e sancionar previamente uma
derrota? Quem foge a uma eleição suicida-se po-
liticamente.

7 De na adianta fechar-se o regime em ar-
bítrio, evitando eleições e comprometendo pela
prorrogação a própria representatividade, pois
o voto de seus adversários deixa de entrar nas
urnas, mas as idéias e projetos têm livre entra-
da na administração pública — nas pastas dos
tecnocratas.

Reformar então a carta constitucional para
atender aos pequenos interesses através da co-
incidência de mandatos? No pântano em que, à
falta de comando, as rãs da fábula promoviam a
atoarda irritante, Júpiter lançou o tronco de uni
carvalho. A princípio aceitaram o símbolo de
autoridade, mas logo em seguida voltaram à ai-
gazarra. Júpiter mandou então ao pântano unia.
garça que comeu todas as rãs. \ ,z\¦! ,.

Crise de Confiança
A esmagadora vitória do sim, no plebiscito

que devia decidir sobre os rumos políticos do
país, revela até que ponto a Espanha vai-se tor-
nando um país viável, do ponto-de-vista institu-
cional, devido à clarividência dos seus líderes
políticos.

Uma parte dessa clarividência, é forçoso re-
conhecer, deve ser agora atribuída retrospectiva-
mente ao regime anterior, que soube preparar
quando não o futuro, pelo menos a transição a
que hoje assistimos. O Rei Juan Carlos, que atua
como poder moderador no difícil nascimento-de
uma Espanha nova, beneficiou-se de uma cui-
dadosa formação, e já demonstrou que não foi
escolhido em vão. Parecia um pouco à sombra
quando tinha a seu lado o brilhantismo de um
Fraga Iribarne. Já com Adolfo Suarez, obteve
um entendimento que tornou possível uma v-vo-
lução política muito mais rápida do que seria
de esperar.

O seqüestro do presidente do Conselho de
Estado não impediu que o povo espanhol pies-
tigiasse maciçamente a eleição e a linha de re-
forma política proposta pelo Governo. Sente-se
no atual processo político da Espanha uma li-
nha subjetiva de comportamento marcada pela
confiança recíproca. O Governo confia na ca-
pacidade de discernimento do povo; e o povo
devolve ao Governo esse crédito para o futuro.

Eíte é o necessário embasamento de qual-
quer evolução que não participe do mero sorti-
légio das palavras; e do lado de cá do oceano, o

Governador Aureliano Chaves toca em um pon-
to sensível quando diz que não podemos conti-
nuar a ser "uma nação carnavalesca", onde os
resultados futebolísticos contam infinitamente
mais na determinação da atmosfera geral do que
o cômputo sereno do que vai indo bem ou mal.

Hoje, por exemplo, é fora de dúvida que
não vamos indo bem. O Governador de Minas
culpa o empresariado por ter dimensionado seus
objetivos otimisticamente, em função de uma
"imaginação elástica"; mas se não fosse por es-
sa criatividade de que os empresários não podem
abrir mão sem cometer suicídio, teria o país
crescido à taxa de 8% que, ninguém sabe como,
é o resultado final de um ano tão atribulado?

A parte do empresariado está feita; mas à
revelia de um clima de desconfiança que deve-
ria tê-lo levado, e a outros setores da vida na-
cional, a apostar contra o seu próprio país.

Do Poder Público, de que se esperariam as
bases necessárias ao florescimento de um autên-
tico projeto nacional, emanam apenas fórmulas
que nos dío~a sensação de não estar caminhando
para parte alguma. Por trás das fórmulas, surge
o rosto de figuras que ainda inspiram menos
confiança. Nesse clima desconfiado, não há na-
da que possa ir para a frente; e pior do que a
suspeita de que se estancam todos os processos
de superação do impasse que estamos vivendo, é
a desconfiança de que nada se semeia de bom
para o futuro.

Lan
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— San Pedro, se acabo Ia fúria espanola. En
contra..." Ahora son a favor!

mis tiempos decian: "hay Gobiemo, soy

Cartas
Assalto idêntico

Sob o título Verdade Compro-
vada um leitor desse Jornal relata
na edição de 14/12/76 como foi as-
saltado por cinco marginais que en-
vergavam a farda da PM. O fato
de que a policia, de maneira geral,
comete assaltos está amplamente
comprovado e não há quem não te-
nha passado por experiência seme-
lhante à descrita com minúcias pe-
Io missivista citado.

No mesmo dia, 9/12, o meu fi-
lho, um jovem de 19 anos, sofreu
assalto idêntico na Av. Niemeyer,
quando se dirigia a uma festa de
sua formatura. Foi obrigado a en-
tregar os Cr$ 300 ¦ que possuía aos
defensores da lei que, fardados, exi-
giram-lhe o numerário disponível.
E' verdade que não lhe levaram o
relógio, ou outros valores como f a-
zem os colegas de assalto sem far-
da mas tudo faz crer que não de-
mora o dia em que procederão da
mesma forma.

O pretexto alegado pelos guar-
das é de que a documentação não
estava em ordem, pois, embora os
documentos apresentados fossem
cópias autenticadas em Tabelião, a
lei prevê que só terão valor se re-
conhecidas pelo Detran. Não dis-
cutimos a aplicação da lei. E' uma
norma errada mas quem a descum-
pre está sujeito às sanções. Não vou
deixar de ter no carro as cópias au-
tenticadas dos documentos porque
os originais, numa cidade despoli-
ciada como a nossa, têm grandes
possibilidades de serem roubados.
Prefiro assumir o risco de ser de-
tido numa blitz do que perder os
documentos do automóvel e depois
levar uma eternidade para recupe-
rá-los, se o conseguir.

Quanto ao serviço de autenti-
cação do Detran, posso testemunhar
que ele é simplesmente lamenta-
vel. Da última vez que autentiquei
documentos, tive que aguardar mais
de 30 dias para os ter de volta —
as cópias autenticadas e originais
— o que representa ter ficado por
aquele espaço de tempo sem qual-
quer prova hábil de ser dono do
veiculo, de ter pago a taxa rodo-
viária e estar com o seguro obri-
gatório atualizado. Assim, minha
família e eu continuaremos a ser
presa fácil da quadrilha organiza-
da, que neste final de ano está em
muita atividade para ganhar suas
festas através de contribuição com-
pulsória da população motorizada.
Pedro Afonso de Medonça Lima —
Rio (RJ).

Ciências Humanas
Ê lamentável que num país de

bom nivel cultural como a Argen-
tina, as novas forças governamen-
tais tenham suprimido o ensino
das Ciências Humanas, dando maior
ênfase aos cursos tecnológicos. Isso
acontece no Brasil, como parte de
um processo de desvalorização e es-
vaziamento dos cursos universitá-
rios de Ciências Humanas, ocasio-
nado pela escassez de perspectivas e
oportunidades no mercado de tra-
balho, quase que só restrito ao
magistério. E mesmo o exercício do
magistério está sendo ameaçado pe-
los cursos de Licenciatura Curta em
Estudos Sociais, mais uma maneira
de se diminuírem as chances dos
bacharelados em História, Geogra-
fia, Ciências, Sociais e até mesmo
Filosofia.

Tudo isso, como já disse, faz
parte de um processo de desvalori-
zação das disciplinas humanisticas,
que ampliam e sempre ampliaram.
Recorde-se a importância do Hu-
manlsmo no Renascimento; o co-
nhecimento de nossa herança cul-
tural; e o que é mais importante:
do nosso lugar hlstórico-politlco no
mundo atual.

É inconcebível que a maioria

dos trabalhos sobre História do
Brasil seja de autores estrangeiros,
notadamente americanos. Será que
já não basta pagarmos royalties
pela tecnologia importada? Será
que teremos agora que pagar royal-
ties pela importação de nossa pró-
pria história? Fica aqui minha de-
núncia. A explicação para esses la-
mentáveis fatos é multo mais longa.
Cabe aos leitores interessados pu-
xar pela imaginação histórica e
descobrir por que. Izabela Maria
Furtado de SantfAnna — Rio (RJ).

Mercado de ações

Acompanho por esse Jornal
opiniões várias sobre como incenti-
var o mercado de ações e nenhuma
delas me convenceu. Como invés-
tidora há muitos anos, observo que
as medidas básicas, objetivas e sim-
pies ainda não foram localizadas.

A Lei 1338 aumentou o incen-
tivo de 6 para 9% mas não corri-
giu o limite dos Cr$ 30 mil. A maio-
ria das empresas ao pagar dividen-
dos e efetuar as chamadas de subs-
crições o faz com formulários os
mais diversos e confusos. Como
exemplo cito dois casos: Cia. Side-
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rúrgica Nacional (nove vias) e Ban-
co do Estado da Bahia (quatro
vias), sendo ainda obrigado o acio-
nista a repetir semestralmente to-
dos os seus dados pessoais. A Cia.
Vale do Rio Doce e o próprio Ba-
neb estão passando mais de seis
meses para entregar ao subscritor
as suas cautelas.

A Telerj marca 45 dias para
pagar dividendos e paga com 60.
O que também me estranha sobre-
maneira na Telerj é a maneira f á-
cil como ela consegue realizar AGE
para chamadas de subscrições: es-
te ano já foram três que não atin-
giram 47o do capital. Será que é
falta de trabalho? Será que é von-
tade de se fazerem atas, de gastar
papel? Acho que o que falta real-
mente é o respeito ao investidor.
Ninguém é criança e só aplica
quando sente confiar.ça nas insti-
tuições. Não é à toa que as cader-
netas de poupança estão aí se agi-
gantando diariamente. M a r i s a
Amorim — Rio (RJ).

Cidade abandonada

E' lamentável a situação em
que se encontra a cidade do Rio
de Janeiro com seus transportes
tumultuados e sem qualquer meio
de informação sobre eles. Os pró-
prios ônibus trazem afixados iti-
nerários que seguiam há anos e são
mantidos, talvez com o intuito de
desinformar o público, ou pela lei
do menor esforço. As cidades gran-
des em países avançados, como
Washington (EUA), têm telefones
que, chamados, indicam qual a
condução para ir a qualquer par-
te da cidade e onde pode ser en-
contrada (832-4300 Bus Informa-
tion).

Aqui temos uma publicação co-
mercial apenas, o famoso Guia Rex,
que é um monte de informações er-
radas, reeditado todos os anos sem
ser atualizado (a não ser sua ca-
pa, que traz sempre um novo anún-
cio).. O Governo da cidade e sua
empresa pública de turismo, a Rio-
tur, lamentavelmente se omitem

completamente tanto no que se re-
fere aos transportes públicos quan-
to às mãos e contra-mãos nas ruas
e às informações sobre remaneja-
mentos de tráfego devidos a obras,
inclusive quando estas são demora-
das. Informação de interesse pú-
blico é prova de civilização. Ben-
jamin B. Fraenkel — Rio (RJ).

Sistema rendoso

Com o passar do tempo, a in-
venção dos exames vestibulares
unificados está ficando cada vez
mais requintada, à custa dos estu-:
dantes que sustentam o sistema, de
resultado duvidoso, mas sem dúvi-
da rendoso. Vejam só: a Fundação
Cesgranrio cobrou dos vestibulan-
dos de Arquitetura, por ocasião das
inscrições, uma taxa adicional de
Cr$ 76,80, destinada ao custeio de
uma prova de verificação de habi-
lidade específica. Mas agora, de-
pois da prova realizada, informa
que todos os candidatos, tenham ou
não feito a prova, aprovados ou
não, podem submeter-se aos exa-
mes vestibulares.-Se a prova era optativa, tam-
bém deveria ser o pagamento da
taxa, que todos pagaram faoe a ex-
pressão "deverão recolher", cons-
tante do item 1.2, da publicação
Roteiro do Candidato 1977. Segun-
do esclarece aquela poderosa fun-
dação, a prova destinou-se apenas
ao aconselhamento dos candidatos,
isto é, a Cesgranrio cobrou uma ta-
xa para dar conselho a quem não
pediu, conselho que ela mesma,
agora, não leva a sério! Pedro No-
vais Lima Júnior, Carlos Eduardo
Soares de Morais, Lúcio Autran
Dourado, Rosane Trindad»
Ahrends, Sérgio de Farias, Marce-
Io Dias Martins e Mônica Wasb
Mendonça — Rio (RJ).

Preço de sapato
Em viagem pela Europa um

amigo meu entrou numa loja lu-
xuosa, pediu um par de sapatos e
ficou surpreso ao constatar que era
de excelente qualidade, de fabrl-
cação brasileira e de preço inferior
mais da metade do que vira na' vi-
trine de uma loja em São Paulo!
Como bom nacionalista e pe-
chinchelro nato, meu amigo com-
prou e pagou, muito alegre. E os
que não podem fazer suas comprl-
nhas de fim de ano na Europa, co-
mo ficam? Sendo brasileiros, por
que devem ser condenados' a pagar
o dobro por mercadorias fabricadas
em seu pais e que são vendidas por
pouco mais da metade do preço na-
cional em outros países? Como ex-
pllcar à Nação essa estranha ma-
temática? Será mais um capítulo
interessante do milagre brasileiro
somente feito para o bem-estar das
pessoas erradas? Por que o Governo
não libera a importação de produtos
brasileiros vendidos e estocados no
exterior? (Seria até chique com-
prarmos produtos brasileiros no
Macy's e nas grandes cadeias de lo-
jas de Londres e Paris). Somente
assim, nosso povo de grande e ine-
gável espírito nacionalista daria
maior expressão ao seu patriotis-
mo, aumentando as nossas expor-
tações, mandando vir lá de fora
produtos brasileiros que aqui den-
tro são vendidos tão caros! Uma
questão de bom senso econômico,
até mesmo de rara sabedoria...
Paulo C. Amaral — 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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r A conspiração dos anônimos
Otávio Tirso de Andrade

~%m~yA República falecida em
I^^J março de 1064 dois Par-
I ^É tido.s. ao menos, sabunn

-*>- ^ bem o que queriam. O
mais parecido com os antigos PRs
de antes de 30, o PSD, considerava
que governar é nomear e prender,

O PTB escorregou pela manga
esquerda do casaco do Sr GetúHo
Vargas diretamente para a algibei-
ra do Imposto Sindical, em que per-
severou por manter-se, a saciar pe-
legos submissos.

A UDN afinal extinguiu-se sem
dizer a que veio, sem jamais per-
der aquele clima de curso de pós-
graduação para ex-integrantes da
UNE, agremiação estudantil que se
aboletou na sede do Clube Germa-
nia, na Praia do Flamengo.

Só chegou ao Poder pela via
do Sr Jânio Quadros, cujo estra-
bismo deu com os udenistas no
Parlamentarismo do Sr. João Gou-
lart e quase na República Sindica-
lista do Sr Leonel Brizola.

Liberais da boca para fora, os
udenistas foram os autores da
emenda que instituiu o monopólio
integral da exploração do petróleo,
desatentos às conseqüências anti-
liberais que essa forma totalitária
de organização econômica inevita-
velmente acarretaria.

Federalistas por vezo oratório,
sempre deram apoio às proposições
de estatização e intervencionismo,
contribuindo para acentuar a ten-
dência centralizadora que veio de-
saguar no Estado "federal" unitá-
rio, sob o qual vivemos.

Tanto uns, quanto outros, is-
to é, pessedistas, trabalhistas e
udenistas, políticos legitimos, assu-
miram os ônus das atitudes que to-
maram.

Os pessedistas foram postos à
margem. Não mais nomeiam nem
podem mandar prender. Asilaram-,
se na Arena e no MDB, onde é in-
disfarçável o desconforto das con-
vivências ocasionais, impostas pelo
imperativo de sobreviver ao tempo-
ral revolucionário. Vemos, assim, o
Sr Bias Fortes recolhido ao mesmo
toldo em que se abrigou o Sr José
Bonifácio. O Sr Ulysses Guimarães
no barco) do Sr Saturnino Braga,
como se fosse possível ao saudoso
Embaixador José Carlos de Macedo
Soares remar de voga com a trlpu-
lação que tivesse na proa o Sr Cha-
gas Freitas.

Os. udenistas entreolham-se
insatisfeitos. Não é esse o regime
com que sonharam, pois afinal,
que regime é esse, para os ude-
nistas? Não havendo mais como
propor golpes, aguardam a salva-
ção por uma das fórmulas em que
é fértil o Sr Etelvino Lins, candi-
dato que um dia deixaram a meio
do caminho na campanha para a
Presidência da República. Também
estão a pagar pelas faltas, como
vemos.

Alvo direto do primeiro ata-
que da Revolução os trabalhistas
arcaram com a maior parte da qui-
tação da fatura de erros. O chefe
do PTB, o herdeiro de Vargas, só
morto voltou do exílio. A alça de
seu caixão faltou, a segurá-la, a
mão do Sr Leonel Brizola, que ain-
da permanece exilado.

Tais dissabores, por que pas-
sam os políticos, são o ônus de vi-
da pública. Não é só de exaltação,
brilho, fama e aplauso que é feita
a carreira dos que escolheram vi-
ver em público, à vista de todos,
apontando caminhos e, como vi-
moS) pagando, sempre, pelos ato3
que praticaram, cada um com a
quota proporcional às reações que
suscitaram.

Ultimamente, porém, uma nova
classe, a dos estatocratas, encon-
trou o meio de proceder de forma
politica sem correr os riscos que
comporta a politica, a verdadeira.
Para tanto, em primeiro lugar, não
se expõem ao julgamento da opi
nião pública. Inflltram-se nos des-
vãos do Poder, de onde podem de-
saparecer tão silenciosamente
quanto a ele tiveram acesso. Irres-
ponsáveis, inacusáveis, impuníveis.
Sob a coberta do anonimato, fazem
e desfazem. São os políticos ilegí-
timos.

O Sr Brizola mandava gritar
na praça pública: Estatize-se! Ex-
proprle-se! E foi dar com os cos-
tados no Uruguai.

Hoje há também quem pro-
pugne a mesma exproprlacão brizo-
lista, idêntico programa de esta-
tizar. Mas, desta vez, a sotto você.
Nada de comícios.

O respeitável público vê a face
externa do iceoerg: — os srs Mi-
nlstros, esterilizados de qualquer
conotação política. O terceiro esca-
lão, o lado oculto da administra-
ção é que propõe, aceita, recusa;
impede, atrasa, apressa, anula;
prorroga, abrevia, amplia, encurta;
cria, elimina; incentiva, desincen-
tiva; fomenta, erradica; conduz,
guia, confunde, diverge; rege, im-
pera' e regula. Faz a politica.

Quem são? De onde vieram?
Para onde vão? Quem os mantém?
De manhã à noite o que fazem é
politica, só politica — mas sem se
exporem, como os políticos. Não
têm mandato, mas detêm o Poder.
Regem-se por regras ignotas, co-
mo se fosse possível haver direito
secreto, propriedade de uma cor-
poração.

«•¦ * *

Em seu famoso artigo sobre
O Bill de Reforma Inglês de 1830,
Hegel apontava entre outras cau-
sas do atraso, na Inglaterra da
época, a circunstancia do direito
não ser codificado (1).

Os estatocratas do terceiro es-
calão estão a submeter o Brasil a
um regime de constituição oral, no

iiiial só eles, estatocratas, detêm o
conhecimento do que é ou não é
consuetudinárlo.

Ora, não foi isto que a Revo-
lução propôs ao país. Precisamen-
te ,tal quariam os pregadores da
República Sindicalista.

A forma insidiosa de mandar
é, hoje, a via real pela qual a sub-
versão espera tornar-se vitoriosa,
graças, principalmente, ao desman-
telamento da máquina do Estado,
c^urado de dentro. Dai a insistén-
cia dos anônimos, políticos sem
mandato, em querer a ocupação de
espaços ditos "vazios", a pretexto
de lortalecer a "estrutura governa-
montai", mas, em verdade, para
am^uar a área furtada ao exame,
ao controle da opinião. O que ex-
plicàj também, a reivindicação de
intocabllidade que formulam em
beneficio dos empreendimentos es-
tatais, cuja análise de performan-
ce, por profanos, é estigmatizada
como sacrilega.

Quem aparece e amanhã po-
dera responder pelo que fez. tem
atuação virtual. O terceiro escalão
é que detém a faculdade de ir do
potencial ao ato, da virtualidade à
realidade. E nem sempre na dire-
ção apontada de cima.

As conseqüências para o ba-
lanço de pagamentos de um pro-
grama de - investimentos tal como
o da CESP, por exemplo, concor-
rendo para aumentar o déficit, não
eram, certamente, as que desejava
o Governo. No entanto o programa
foi levado a cabo para ter, ociosos,-
50% da capacidade instalada.

A empresa privada'que operas-
se contratos de frete com prejuízos
de centenas de milhões de dólares
teria seus diretores submetidos à
inquirição de acionistas, ao menos.

A Petrobrás pode contratar
afretamentos a curto prazo e ver-se
diante de alta explosiva das tari-
fas, como ocorreu durante o pri-
meiro bloqueio do Canal de Suez;

de anonimato ativo a precedê-lo e
apto, portanto, a prestar-se ao pa-
pel de liquidatário da cafeicultura,
com a ambição máxima a seu ai-
cance, de resto realizada, de virar
placa de rua na parede da boate
Michel.

O mosaico de contradições
composto por tais improvisados
técnicos fez sobrepor e coincidir
no tempo medidas antagônicas,
qual a erradicação dos cafezais e a
construção de novos armazéns, se-
guidas, ambas, por custosa campa-
nha para o aumento do consumo.
E quando a geada, suposta extinta
pelos planificadores, eliminou,
em uma noite, décadas de traba-
lho e bilhões em investimento, os
epígonos da racionalidade, vira-
ram de bordo 180 graus e passaram
a financiar o replantio. A infla-
ção foi acentuada tanto pelas emls-
soes para investimento quanto pelo
decréscimo da receita cambial.

Os prejuízos que essa poZííica
de café causou não afetam ape-
nas um setor agrícola, pois se pro-
pagaram a toda a economia. Ainda
aqui não aparecem as tais falhas
de estrutura. O motivo das perdas
e o efeito multiplicador de tantos
desnecessários danos residem em
ter sido o setor cafeeiro ocupado
por presenças espúrias, não genuí-
nas e, portanto, irresponsáveis —
bem como queriam os tenentes da
Coluna Prestes.

Veja-se a Educação. Estatizarse
tudo. Não há Interbrás e Cobec
que baste a meter-se onde não é
necessária. Privatiza-se o ensino.
Este espaço, este sim, vazio, é
abandonado à mercê dos mercado-
res de diploma. O Brasil é talvez 'o
único pais do mundo em que se
anunciam cursos e faculdades como
quem vende refrigerante. Com
slogans, jingles e toda a para-

. fernália publicitária dos gêneros
de consumo intensivo. Para os que
DOdem pagar, bem entendido, ca-
da vez menos numerosos, pela in-
fiação.

II Entendimento entre os homens
Dom Eugênio de Araújo Sales

Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro
1
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ou optar por afretamentos a longo
prazo, no momento em que deve-
ria proceder ao contrário — e tal
onerosa reincidência no erro não
enseja, ao menos, a identificação
de seus autores.

Uma instituição de alta fina-
lidade social, tal a Caixa Econômi-
ca, deveria ter papel relevante no
fomento de campanhas em prol da.
poupança, do trabalho. Os estato-
era tas a estão transformando, a
pouco e pouco, num circulo lotéri-
co. O jogo continua proibido, o que
é certo. Mas, como justificar a cam-
panha contra os bicheiros, se os
sizudos estatocratas da Caixa —
que seriam cômicos, se não fossem
trágicos — anunciam a elaboração
de complexos estudos para o lança-
mento da Zooteca? Desta ao Bo-
lão, passando pela Loteca, aca-
baremos por chegar à instituição
oficial do Dia-do-Não-Trabalho
sob a égide dos competentes zootéc-
nicos (bicheiros) da instituição.
Anuncia-se, a justificar a propa-
ganda em favor do vício, que parte
da renda da jogatina vai a insti-
tuições filantrór'-as. Como se fos-
se ético aceitar que uma institui-
ção do próprio Estado concorra pa-
ra degradar a qualidade do povo,
a pretexto de fazer-lhe caridade.

Não é certamente isto que de-
seja um homem probo, austero e
de total dedicação ao trabalho, co-
mo é o Presidente Geisel. No en-
tanto e o que acontece, como di-
riam os cronistas sociais.

Falta feijão, surgem as filas.
Os tecnocratas não sabiam que a
leguminosa é um subproduto da la-
voura cafeeira, plantado pelos colo-
nos entre as ruas dos cafezais
e colhido ao efetuar-se a capina.
Constituía receita exclusiva do
trabalhador rural, que assim ob;i-
nha renda adicional às jornadas.
Era, por isso, abundante e barato.
Erradicaram o café, acabou-se o
feijão, cultura ancilar. Em nome
da racionalidade tecnocrática, di-
rigista.

Quando os preconceitos ideo-
lógicos dos tenentes da Coluna
Prestes ressurgiram tardiamente
para impor a solução final da
erradicação das lavouras, contra a
qual nos batemos, isolados, na ex-
tinta Junta Administrativa t. de-
pois na Junta Consultiva do IEC,
os prejuízos resultantes dessa me-
tástase de um positivismo marxis-
ta, mal assimilado através de pés-
simas traduções espanholas, não
decorrem das tais "falhas de estru-
tura'', caras ao Sr Severo Gomes.

Nem é estrutural a circuns-
tancia de alguém haver-se aprovei-
tado do delíquio das instituições
políticas para plantar na presiden-
cia do IBC, em 1964, um anônimo
militante, com frondosa genealogia

Hins.Georg Rauch

Estradas de rodagem do inte-
rior ornam-se com setas indicativas
capazes de fazer inveja a Alfred'
Jarry, o autor de Vou Roi, tal co-
mo, por exemplo,-a que eu via, até
bem pouco tempo, à entrada de
uma cidade da serra fluminense,
destinada a atrair candidatos a'ti-
tulos supostamente universitários:
— "Faculdade de Filosofia, dobrar
à esquerda".

Não é de admirar, portanto, que
a proposta de empresários nacio-
nais para a compra de uma gran-
de eihpresa de serviços públicos te-
nha sido acolhida com "gritos. e
sussurros" partidos do magma do"terceiço escalão". Não conheço os
termos' da proposta, nem tenho
qualificação para opinar se deve
ou não deve ser aceita. O que me
interessa, no episódio, é o fato po-
litico de haver, de um lado, uma'
proposta assinada por 20 cidadãos
que o pais conhece, os quais, em
conjunto, concorrem com bem mais
de centenas de milhões de dóla-
res para a receita cambial e dão
alguns milhares de emprego. E de
outro lado, as siglas. Não o Estado,
sob controle político. O anônima-
to espúrio das autarquias.

O episódio é político porque,
na eventualidade de o estatlsmo li-
quidar ou reduzir a sua mínima ex-
pressão a iniciativa privada — à
dimensão do Hotel do Corcovado,
como preconiza o Sr Ministro da
Indústria e do Comércio — chega-
rá o dia em que só haverá, a con-
frontar o estatismo, o poder sindi-
cal, que será a força social rema-
nescente. O objetivo dos que dese-
jam o advento da democracia é o
de manter a evolução dessas duas
categorias em forma paralela. A
política totalitária propugna justa-
mente o contrário. Não se deve per-
der oportunidade para pedir devas-
sa na conspiração larvada em que
a mediocridade se uniu à covardia
para ancorar o Brasil na estagna-
ção, burocrática, propicia a sine-
curas nas quais se locupletam os in-
competentes. De outro modo, silen-
ciando, as gerações presentes terão
falhado na missão de criar o gran-
de pais que poderemos ser.

Como seria desejável que um
de nossos próximos presidentes pu-
desse repetir, singelamente, o que
Jimmy Carter disse a seus vizinhos
na cidadeziiiha em que habita, ao
tomar conhecimento da vitória
eleitoral: — "Temos uma grande
Nação, como sabeis" (We have a
great Nation, as you know).

(1) - Eric Weill Hegel et l'Etat, pág. II.
Paris, librarit Philosophiqua J. Vrin.

mm S celebrações natali-
/\\ nas podem ser redu-

/—mm zidas a simples fesU-•A- -**- viãades, deturpadas
por um ambiente anticristão.
Felizmente, também há uma
multidão fiel que se prepara,neste tempo do Advento, paracomemorar na verdade o 7ias-
cimento de Deus.

Com esse objetivo, pro-curam descobrir as riquezas
que se ocultam na pobreza da
manjeãoura e vivê-las em in-
tensidade. Respondem, assim,
ao sacrifício é à generosidade
do Salvador.

Um dos ensinamentos que,oportuna e eloqüentemente,
brota da contemplação do pre-sépio é a importância social e o
sentido cristão do entendimen-
to. Não se pode olhar esse qua-drq, bucólico e puro, belo e
transcendental, de uma famíliacom o seu Recém-Nasciáo, abri-
gada em um estábulo, sem pen-sar no valor humano e sobre-
natural ão relacionamento dos
homens entre si e destes com o
Senhor.

Aos pastores, a feliz notícia
è comunicada como anúncio da"paz aos homens de boa von-
tade" (Lc. 2,14). A união da
criatura com o Criador está
corporificada na Criança: "E ó
Verbo se fez carne" (Jo. 1,14).

Vivemos em um momento
da História semelhante àquela
época. Ele veio à terra, em pais
dominado por estrangeiros. O
povo esperava ansiosamente
uma solução mais política que
religiosa. Os profetas alimenta-
vam uma esperança autêntica
mas alguns davam outras in-
terpretações a seus proçmósti-
cos. Na população, havia cor-
rentes de pensamento religio-
so divergentes. Evidentemente,
por maiores que sejam, as in-
justiças atuais, elas são meno-
res que as de então. Aliás,
compreende-se facilmente pela
presença atuante do fermento
evangélico nas consciências.

Nesse ambiente nasce o
Redentor. Ele nos trouxe o ger-
me áo entendimento entre as
pessoas, de todas as raças, em
todos os níveis e a reconciliação

com Deus. As divisões são fru-
to do pecado, mas na Redenção
o Salvador nos outorgou um
novo e valioso princípio de co-
munhãa, respeito e estima,
fundamentos da paz.

Olhando o presépio, escuta-
mos a pregação que é feita
hoje e que nos vem do Cristo.
Ele não se apresenta como um
reformador social ou político.
Deu-nos, entretanto, uma força
de outra ordem que contém em
seu bojo uma extraordinária
energia transformadora em to-
dos os setores áa vida ináivi-
dual e social. Não propõe novas
estruturas na conceituação em
voga, mas fá-las surgir de uma
perspectiva transcendente.

O fundamento dessa mu-
dança encontra-se no amor e
não no ódio; no diálogo entre
os homens e não na ruptura.

| Aos que buscam fórmulas pro-
venientes de elucubrações ter-
renas, tudo é incompreensível
e estranho. Somente a lúz da
jé pode tornar inteligível j essa
Mensagem do Natal. No ama-
go está a possibilidade da con-
versão, que implica a ação da
graça, seu vigor e seu poder.

Nos tempos preparatórios
à vinda do Redentor, João
atende os renegados, os cobra-
dores de impostos, os vendidos
ao poder estrangeiro. Acolhe
soldados, ordinariamente mer-
cenários, sustentáculos do in-
vasor, símbolo do inimigo do
povo eleito. Uma só coisa é in-
dispensável: o desejo sincero
de um retorno a Deus.

A porta é sempre aberta
para receber. A idéia de aco-
Ihimento é profundamente
evangélica e reveladora dos
sentimentos contidos no cora-
ção do Mestre. Ela pode con-
viver com a firmeza que exige
e com o dever que castiga.

Os obstáculos a esse fra-
terno relacionamento são inú-
meros. Há uma larga escala
que vai desde a interpretação
dos atos alheios, dando-lhes a
coloração do próprio julgamen-
to, à indevida outorga de in-
tenções ao próximo, do exage-
ro nas apreciações até a caiu-

nia pura e simples. E as noti-
cias se divulgam, abrindo fos-
so e gerando hostilidades.

A manjeãoura nos fala da
Verdade na simplicidade de
sua pregação. O amor profun-
do a essa virtude e a prática da
Justiça em nossas, apreciações
são os alicerces para a intensi-
ficação do tão desejado enten-
dimento entre os filhos ão mes-
mo Pai. O Redentor nos adver-
tiv que chegará um dia em
que nos entregarão, pensando
que prestam um serviço a
Deus (Jo 16,2). Mister se faz
discernir o autêntico de sua
aparência, os interesses da
Igreja ou da Pátria, de nossos
melindres pessoais.

Diante da manjeãoura,
procuremos responder se tra-
balhamos para unir os irmãos
ou se cavamos trincheiras en-
tre membros de uma mesma
comunidade.

Jamais poderemos semear
a concórdia em nosso meio se
não for edificaãa pela comu-
nhão com o Criador. O Menino
revelando a encarnação áo
Verbo na natureza humana se
transformou em modelo e ca-
minho para o encontro com o
Senhor.

A união com Deus, na intí-
midade da consciência e con-
forme as regras objetivas de
sua Doutrina revelada, gera o
clima indispensável, torna viá-
vel a fraterna e pacífica con-
vivência humana.

Em um mundo de guer-
ras, ódios, protestos, o Natal
nos fala de harmonia, concór-
dia, entendimento entre os ho-
mens. Para isso, em vez ão pu-
nho cerrado ou de voz toni-
truante, abramos a mão no si-
nal da cruz e nossa palavra se-
ja um convite à tranqüilidade
e à paz.

Assim nos ensina o pre-
sépio.

UMA EXCELENTE QUALIDADE DE VIDA:

NOVO LEBLON
Concretiza-se agora a ocupação da Barra

da Tijuca, com o lançamento do NOVO LE-

BLON, o mais novo bairro da cidade, afirmou
o Diretor-Superintendente de Gomes de Almei-

da, Fernandes, Dr. Cyrillo Fernandes, acres-
centando que 

'a opção da cidade pela Barra

é, hoie, o fenômeno urbano mais importante
do País. No seu entender, isso se iustifica

plenamente, pois nenhum lugar do Rio reú-

ne tantas condições para oferecer a popula-

ção uma melhor qualidade de vida.
Explicou que o Rio enfrenta, nestes três

últimos anos, um fenômeno de expansão de

duplo efeito nas regiões mais procuradas para
residências, especialmente nos bairros da Zona

Sul. O primeiro efeito é a escassez de ter-

renos urbanizados, em função da saturação e

do superpovoamento; o segundo, em conse-

quência do anterior, é uma explosão de preços.

A SOLUÇÃO

Sanar estes problemas — continuou —

seria proporcionar à população carioca um

bairro em que as áreas livres fossem, verda-

deiramente, verdes e amplas e, simultânea-

mente, equacionar o problema de custos de

urbanização e construção para que o empreen-

dimento ficasse ao alcance dos moradores pa-
Tè os quais foi concebido.

Segundo o entrevistado, a Gomes de Al-

meida, Fernandes, foi a firma carioca pioneira
na ocupação da Barro da Tijuca. Há um ano

e meio, lançou o primeiro novo bairro do Rio,

Nova Ipanema, sucesso extraordinário, com

112 lotes e 548 apartamentos vendidos cm tem-

po recorde.

Comprovado este sucesso, que nada mais

era do que a manifestação do desejo que a

população tem de morar em áreas amplas e

com ocupação planejada, passamos a projetar
novos empreendimentos associados ao mesmo

grupo empreendedor de Nova Ipanema (ESTA,

PLARCON e Lopes-Rio) para capitalizar a soma

de know how que nos proporcionou aquele

lançamento tão bem sucedido, em termos de

vendas.

NOVA IPANEMA E NOVO LEBLON

Novo Leb!on vai começar no momento

em que Nova Ipanema está nos passos finais

da sua conclusão; por isso — enfatizou o Dr.

Cyrillo Fernandes —, convido o povo carioca

* fazer uma dupla visita, a Novo Leblon e a

Nova Ipanema. O visitante verá que cada um

tem sua programação paisagística individua-
lizada, seu conjunto arquitetônico diferente,

suas varandas e jardins próprios. Contudo, os

dois têm algo em comum: a qualidade de

construção.

Nesse particular, podemos afirmar qu«
nossa Empresa adotou uma nova unidade d*

medida que iá traz, em si, elevadíssima qu«-
lidade de construção: o m2 Gomes de Almeida,

Fernandes. Por isso, um apartamento com

100m2 GAF é exatamente igual, em class» •

elegância, a um de 200 ou 300m2; a únic*

coisa que varia entre eles é o tamanho.

HOMENAGEM

O mais novo bairro da cidade recebeu o

nome de Novo Leblon, segundo o Diretor-

Superintendente de Gomes de Almeida, Fer-

nandes, em homenagem ã continuidade geo-

gráfica de Ipanema e Leblon, como st «itei

dois bairros pudessem reviver, agora, graçai
ao projeto-piloto de Lúcio Costa, com ume

condição de vida ligada à natureza, urbaniza-

cão, espaço, realidade do verde das montanha!

e do mar, com vida social e comunitária •¦•

seguradas, além de preços e pagamento qu«
só um novo empreendimento planejado tf

cional e economicamente pode oferecer.
A Gomes de Almeida, Fernandes — «fir-

mou o Diretor-Superintendente — se orgulh» d*
Novo Leblon pela beleza de vida que oferect,

unida, por isso mesmo,' à segurança de invei-

iimento em termos de valorização. E concluiu
— Novo Leblon rem que ser visto, pessoal-
mente, para ser avaliado.
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ESCRITÓRIO - VENDE-SE
EXCELENTE PARA USO OU INVESTIMENTO

Rua do Carmo — esq. Assembléia meio andar — 220 m2
em edifício de alto luxo, tipo curtain-hall, em construção pela
Gomes Almeida. Andar térreo, luxuoso. Já na 9a. laje. Excelente
negócio para instalações próprias ou aplicação de capital. Preço
abaixo da tabela. Grandes foclltdades. Tratar: Rio — com Antônio
Olavo - Tels.: res. 247-1532. Com.: 266-0662. (P

m
Ney Carvalho

Corretores de Valores

Informamos que a partir
de 2.a feira, dia 20,

passaremos a receber
nossos clientes e amigos,

exclusivamente, no
seguinte endereço:

Travessa do Paço, 23
13.s e 14.° andares
Telefone: 242-7965

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Departamento Geral de Obras Públicas

Pressão não impedirá acordo
nuclear entre Brasil e RFA

Aviso COM 01/76

Fornecimento de gêneros alimentícios, inclusive suplementos
alimentícios para animais - Jardim Zoológico

Avisamos aos interessados na Concorrência
COM 01/76 para 

"Fornecimento de gêneros alimen-
tidos, inclusive suplementos alimentícios para animais

Jardim Zoológico", cujo valor global estimativo é
de Cr$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros),
com o prazo de entrega durante o exercício de 1977,
que a mesma será realizada no dia 29 de dezembro
de 1976, às 10:00 horas, na Rua Fonseca Teles, 121

9.° andar — São Cristóvão.

Divisão de Licitações
<p

França nega ter
• cedido aos EUA

Paris — Ura porta-voz do
Palácio do Eliseu garantiu
ontem que o cancelamento
da. venda de uma usina
nuclear à Coréia do Sul, há
um ano, constituiu "uma
decisão nacional puramen-
te francesa", aparentemen-
te procurando, desmentir in-
formações anteriores que o
atribuíam a pressões norte-
americanas sobre Seul.

O jornal Le Monde- acres-
centou, entretanto, que ape-
sar de "Giscard d'Estaing
tomar o cuidado de especi-
ficar que a decisão foi sua
as autoridades norte-ame-
ricanas vieram com outra
versão."

DIGA FELIZ
COM PRESENTES

Economize de 20, a
Sears NATAL

SEARS

Economize OO^

Camisa Social de Tergal Liso

DeCr$
199,

Com punhos reversíveis e colarinho
plastificado. Fácil de lavar e secar.
Cores sortidas. Tam. 36 a 43.
Gravatas de Poliéster • lisas e fantasia

77

... Vx ai/ /\ ¦

144. jSwML ML MLm ydfi-z^v J^^^x

ÊKÊÊÊmM Si *' * »*•¦ \lÀmL -^ * *'

Economize • 4y)^_f_jr^4V(ll 7 1^4 ^^'^^''^p' :ss=^^%'n^M¥-

Pijama Longo de Tergal oS^ r W- i)'/// ;^ W^^W^

H m%\ ^fc ám \mMm. Economize íI7.De CrS
229,

Gola smoking e mangas compridas. Cal-
ça comprida com meia-cintura com elas?
tico. Não amarrota e é fácil de lavar.
Cores: marinho, verde, turquesa e castor.

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SKü KiMiKiuo di; voi.ta:
SK A COMVUA NA» AUltAIIAB,
KOS TUOCAJIOS OU ltKKÍIBOLSAMOS!

Meia Soquete
de Ilclanca

Economize 20,

Cueca de Malha
de Algodão

Economize 41 .

, Cinto
de Couro

95,1 por
22, 6 por «JTt^ç

¦Com baquete bordado.
Várias cores.Tam. único.

55. 88.

Sears

DeCr$7Õ, *Jf*J»9 DeCr$129, «.»«_»•

.Modelo jóquei. Emb. c/ Fivela de metal doura-
3 unid. Tam.: F/M/G. do ou prateado.

Agora, mais um estacionamento pela Rua Bambina, 115.
DIARIAMENTE DAS 9:00 AS 22M IKlliAS - AGOKA, SÁBADOS TAMIlíiM ATfc 22;UÜ HÓHASI

Praia de Botafogo, 400 - Tel. 286-1522

Bonn — Nos meios oficiais da Rèpú-
blioa Federal da Alemanha não há ne-nliuma dúvida, sequer uma hesitação,
quanto à disposição de cumprir o acordo
firmado com o Brasil para à construção
de uma usina de reprocessamento decombustíveis irradiados, como parte do
projeto da usina nuclear,"Quando se assina um acordo, ele é
cumprido", é a afirmação que mais seouve de altos funcionários dos Ministé-
rios das Relações Exteriores e da Pesqui-
sa e Tecnologia, bem como na Embaixa-
da brasileira em Bonn.

Decisão francesa
E' claro que a decisão anunciada

pela França de suspender a venda de
usinas nucleares ao exterior despertou
vivo interesse em todos que estão envol-
vidos em gestões nucleares, mas a rea-
ção oficial alemã é de uma serenidade
exemplar."A declaração francesa" — disse porexemplo Herr Tetflock; porta-voz do Mi-
riistérlo do Exterior — "não passa de
uma enunciação de princípios em vigor
estabelecidos pelos fornecedores da tec-
nologia nuclear. Seu caráter espetacular
e ao mesmo tempo hábil está em ter si-
do o próprio Presidente da República
que disse que seu pais não venderia mais
usinas de reprocessamento. Mas, em vá-
rias ocasiões, o Governo alemão adotou
posições absolutamente semelhantes à
da França; com a diferença de qüe, pornão ter um Conselho Nuclear, não há
razão para tomar decisões tão precisas".Aliás, o porta-voz do Ministério do
Exterior alemão ressaltou que a decisão
solene da França de não vender mais es-
se tipo de tecnologia — até segunda or-
dem — não implica a anulação do con-
trato para construção da usina no Pa-
quis tão.* E, acrescentou Herr Tetflock,. pode
Bem acontecer que as razões profundas
daquele gesto — que tanta satisfação
deu aos norte-americanos — sejam
mais ou menos,as mesmas que podem
ser atribuídas à Alemanha. Ou seja, não
serão assinados, a curto e médio prazos,
acordos desse tipo com outros países,"porque nossas possibilidades são limi-
tadas, nossas fábricas não têm capaci-
dade ilimitada; e o acordo muito impor-
tante firmado com o Brasil nos mante-
ra plenamente ocupados por bastante
tempo".

"As uvas verdes"
O raciocínio pode naturalmente ser

falacioso, pois é bem conhecido o prin-
cipio de se convencer que uma coisa não
é interessante quando não se pode ob-
tê-la. Nesse caso, a Alemanha afirma-
ria não pretender concluir novos acordos
simplesmente porque o que ela tem em
andamento lhe basta. Mas quando se
conhece a.capacidade técnica desse pais,
tem-se todo o direito de duvidar. Em
todo caso, o certo é que no momento
não está sendo elaborado nenhum outro
projeto de acordo com outros paises.

Vários paises vieram bater à porta
alemã para pedir essa tecnologia tão de-
sejada, mas todos receberam uma recusa
firme. E' pelo menos o que se diz no
Ministério do Exterior, com j confirma-
ção de autoridades do Ministério da
Pesquisa e Tecnologia: "É certo que não
assinaremos mais acordos como o que
concluímos com o Brasil".

E' facilmente compreensível que tal
afirmação deva ser envolvida de discri-
ção, na medida em que significa que o
Governo alemão estaria reconhecendo
que errou, ou, pelo menos, que teria si-
do melhor não enveredar por esse cami-
nho. Talvez, mesmo aos olhos de alguns,,
isso significaria que ele está decidido a
recuar no acordo com o Brasil.

Se é mais ou menos evidente que
será aplicado um freio nesse tipo de ex-
portação no futuro, é bem claro nesse
momento, em Bonn, que não há intenção
de voltar atrás no que foi decidido em
junho de 1975.

Pressão de Washington
E' verdade que as pressões norte-

americanas existem, ninguém aqui o ne-
ga, mas elas são explicadas como um
mal-entendido, e no fim tudo se ajusta-
tara. Para começo de conversa, jamais
houve qualquer gestão oficial dos Es-
tados Unidos, embora Kissinger tenha
dito a seus amigos alemães que não gos-
tava absolutamente do acordo germano-
brasileiro.

Carter, por outro lado, declarou que
quando tomar posse verá o que pode fa-
zer para impedir a execução do acordo.
Mas, até agora, nada fez de concreto,
nem mesmo qualquer gestão oficiosa, e
aqui em Bonn a posição é de expectativa,
Talvez em fevereiro ou março haja ai-'

Arlette Chabrà
Enviada especial1

4
ai'

go de novo, pois os norte-americanos te-
rão jogado suas cartas e será possível
discutir seriamente. . ."Depois de algumas semanas ou-ai-
guns meses de discussão" — asinalòu
Herr Tetflock — "haverá entendimento
sobre princípios aceitáveis por todos»
Não nos opomos ao debate com os nòr*
te-americanos, e aliás já conversamos
muito com eles. Fomos ao Congresso pa-
ra lhes expor o problema e, por fim, eles
ficaram bastante impressionados diante
de nossos argumentos, o mesmo aconte-
cenrto com t"> especialistas norte-amèrl-
canos que estão aqui na Europa e que
participaram da elaboração do projeto.
Eles,sempre se mostraram muito minu-
ciosos e exigentes sobre os mais minús-
culos detalhes, mas acabaram sempre
admitindo que tínhamos razão".

Direito e razão r««.
Os alemães tiram: sua serenidade

exatamente dessa certeza de terem ra-
zão e de estarem em seu pleno direito,
de se manterem — digamos — dentro do
mais estrito respeito aos princípios de
salvaguarda da não proliferação das ar-
mas nucleares. '••¦';

"O acordo básico para a construção
de centrais nucleares no Brasil — é ain-
da o porta-voz do Ministério do Exterior
que explica — foi estudado na Alemanha
ao mesmo tempo em que o clube dos for-
necedo-res de tecnologia nuclear elabora-
va uma espécie de resumo de itens para
preservar a não proliferação nu.-
clear para fins militares. Assim, essas
prevenções não só figuram no acordo
com o Brasil, como eu diria até que elas

¦ são o modelo para essa salvaguarda'-'j~
As discussões com o Brasil a esse

respeito muitas vezes serviram de base
para os debates do clube, em Londres, e
aliás os paises do clube reconheceram
que as cláusulas de salvaguarda desse
acordo eram exemplares. ¦\ Z

"O problema — acrescenta Herr
Tetflock — é què a equipe de Carter tal-
vez não conheça perfeitamente todos oi
detalhes, mas eu não vejo o que poderia
incomodar os norte-americanos, por-
quanto, repito, fomos com os brasileiros
bem além das cláusulas de salvaguarda
exigidos pela Agência de Viena. E se, com
progresso da tecnologia, for necessário
incluir outras cláusulas, nós o faremos,
não para agradar os americanos, ma»
porque nossa convicção profunda é a de
que todas as cláusulas que podem ser ne-
gociadas devem ser inscritas no acordo"

Direito legítimo
A posição das autoridades alemãs i

esse respeito é bem clara: desde que um
país está pronto a respeitar a finalidade
pacifica da tecnologia nuclear, deve-sr
permitir adquiri-la. }, ;-_Z;

"E' — declarou um alto funcionário
— um direito legítimo do Brasil dispor
dessa tecnologia. Num determinado es-
tágio da evolução dos países, a transíe-
rência dos capitais das nações desenvol-
vidas não é mais suficiente. Se faz ne-
cessaria também uma . transferência - dè"
tecnologia, questão que não é mais con*
testada em nenhuma assembléia inter-
nacional". '---

Assim, na opinião dos-alemães, não
se pode limitar essa transferência, a me-
nos que se tenha prova de que um pai»
está resolvido a usá-la com fins milita-
res. Que direito — indagam — teriam as
nações desenvolvidas, que detêm a tecr
nologia nuclear, de dizer às demais: "Nós
temos essa tecnologia porque ; somos
adultos e sensatos pára usá-la, mas vo-
cês não. Para obter energia, vocês devem
continuar a usar o carvão e o petróleo'.E' <mais prudente".

Todos esses belos discursos, no en-,
tanto, não apagam o que disse há alguns
dias a revista Der Spiegel e, como diz oditado, "onde há fumaça há fogo", o quefaz pensar em que os rumores devem ter
uma fonte, embora não se saiba exata-;
mente qual ou quais.

Uns afirmam que foi a extrema
esquerda que lançou esse boato para tra-zer dificuldades ao Governo, o que é
pouco verossímil. Outra hipótese, lança-
da por um diplomata na Embaixada do.Brasil em Bonn, parece mais razoável:
pode ser que os industriais envolvidos noacordo germano-brasileiro tenham sidarealmente sensibilizados pelas pressõeanorte-americanas, repetidas sobretudo)durante a campanha eleitoral de JimmyCarter.

Teriam sido eles que difundiram ess%ialsa informação — a de que o Chance-ler Helmut Schmidt estaria decidido *recuar — para ver á reação do Governo,'
que não se fez esperar. Chegou rápida,firme e precisa: o acordo será cumprido.

Canadá limita exportação
Ottawa — A Chancelaria canadense

deverá anunciar dentro das próximas
duas semanas uma nova política de res-
trição às exportações nucleares, em vis-
ta da controvérsia provocada por suas
duas primeiras vendas de reatores no
mercado internacional.

Pela nova politica, o Canadá limita-
rá essas exportações aos paises que fir-

maram o Tratado contra a Proliferação
das Armas Nucleares ou que possuem sal-
vaguardas equivalentes para a totalida-
de de seu programa nuclear. A diretriz,-
que deverá eliminar um determinado
número de paises como possíveis clientes,
abrangeria as exportações de materiai»
nucleares, tecnologia e urânio.

Um presente para seu Edifício
PORTEIRO ELETRÔNICO FIDOPORT
Economia, Qualidade, Beleza

m*JM
PROJETOS E INSTALAÇÕES
-S": 2618715-2610597

SERTEL INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

Concurso
B. Central

Mandado de
segurança

1.* grupo com liminar
\â concedida

P/ inscrição candidato» d« 18
s 21 o 35 a 50 anos. AInd» i
tempo, procurar Dna. Nârflr 2».•
feira, Praça Olavo Bilaa, 19/1602.
Tel. 231-3042.
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Madri' nao cede e Oriol já é considerado morto
<ü - Madri — Os espanhóis viveram on-

tem uma longa noite de tensão, à me-
dida que se aproximava o final do prazodado pelo Grupo de Resistência Antifas-
cista Primeiro de Outubro (GRAPO) pa-- ra a execução do presidente do Conselho
de Estado, Don Antônio Maria Oriol y
Urquijo.

Às 20h30m (16h30m de Brasília) dois" 
jornais, Informaciones e El País, recebe-
ram dos terroristas uma mensagem, com
nova exigência: a libertação de todos os' 
presos políticos do país — cerca dè 200" 
pessoas — em troca da vida de Oriol."Caso não fosse aceita a proposta, os se-
questradores antecipariam para as 23h
o momento da execução de seu prisio-rnèiro.

Momentos dramáticos
, •'-•' Pouco mais tarde, às 22h45m, o Ml-
nistro do Interior, Rodolfo Martin Villa
íoi à televisão para, em dramático pro-
nunciamento, transmitir a resposta das
autoridades espanholas:"O Governo não pode aceitar a

^chantagem ou a coerção de um grupo
extremista, caso contrário colocaria o
pais em suas mãos".

'-••¦ • Ao rejeitar as exigências dos seques-
¦tradores, o Governo aceitou o risco de
selar a sentença de morte de Oriol, em-
bora, como frisou o Ministro Martin Vil-
Ia, todas as responsabilidades jurídicas,
políticas e civis pelo que viesse a acon-
tecer serão cobradas ao GRAPO."Os assassinos serão perseguidos pe-
Ia Justiça, não por vingança", disse
Martin Villa, ao acrescentar que o Go-
verno tentara em vão negociar com os
seqüestradores, mas não encontrara "re-
presentantes válidos" que pudessem pro-
porcionar as "mínimas garantias" ne-cessárias de que Oriol estava vivo. Res-^saltou- ainda que o Governo não podiaaceitar como idônea a autoridade do
GRAPO.
' ¦" Martin Villa informou que as auto-
ridades usaram de todos os meios ao seu
alcance — inclusive no exterior — paratentar estabelecer um contato com os
seqüestradores. O tom firme e seco da
mensagem do Ministro — que durou
apenas quatro minutos — terminou com
um cortante "É tudo". Por sua vez, a

Araújo Netto
Enviado cpecial

família de Oriol revelava que "agora, a
única coisa que podemos fazer é rezar".

A negativa do Governo foi feita de-
pois de ter oferecido salvo-conduto para
a Argélia aos seqüestradores, num esfor-
ço de última hora para salvar a vida de
Oriol.; Enquanto isso, a família do poli-tico e industrial conservador também
tentava entrar em contato com repre-
sentantes do GRAPO, com o envio de
advogados a Paris.

Antes de viajar, eles informaram que
haviam sido contratados há três dias e
que esperavam reunir-se com advogados
espanhóis que vivem atualmente em Pa-
ris e que no passado defenderam extre-
mistas de esquerda. Tudo, no entanto,
resultou em vão.

. O apelo que o filho mais moço de
Oriol, um jovem de cerca de 20 anos,
fez pela televisão também não foi aten-
dido. Às 23hl5m, todos viram o rapaz em
lágrimas falar em termos patéticos e dra-
mátlcos. O jpvem limitou-se a apelar à
clemência e ao espírito humanitário dos
seqüestradores de seu pai, recordando
que a Espanha "está mudando muito e
rapidamente".

Destacou que os seqüestradores não
podiam Ignorar esse momento de transi-
ção do país e que ele como jovem falan-
do a outros jovens esperava que seus
interlocutores compreendessem seu ape.
Io, libertassem seu pai e não mais per-mitissem que outro caso semelhante viés-
se a acontecer novamente na Espanha.

Por volta das 24h, o jornal Informa-
ciones saiu às ruas còm uma edição ex-
tra, divulgando a última mensagem do
GRAPO e os pronunciamentos do Minis-
tro villa e do filho de Oriol pela televi-.
são. Ao mesmo tempo, as agências de no-
tícias começavam a distribuir biografias
de Don Antônio Maria, num claro indi-
cio de que todos já o consideravam mor-
to.

Às 2h da madrugada de hoje, tudo
o que se esperava era a localização do ca.
dáver de Oriol. Àquela hora, Madri dor-
mia, estava em calma, mas não podia
ignorar uma ameaça divulgada no fim'da
tarde de ontem pelos grupos de extre-
ma direita dos Guerrilheiros de Cristo-

, Rei e da Força Nova.

Senado americano investiga
atividade de agentes
do Chile, Irã e Coréia do Sul

The New York Timei

Washington — A Comissão Especial do Senado
americano para serviços de informações iniciou
uma investigação sobre as atividades clandestinas,
que os serviços secretos de Governos estrangeiros
aliadas supostamente vêm conduzindo nos Estados'
Unidos. -

Qualificada como "delicada", a investigação,
que se encontra nos estágios preliminares, está se
concentrando em primeiro lugar nas atividades su-
postarriente executadas por agentes do Chile, Irã e
Coréia do Sul. Seu objetivo, porém, é o de abranger
as ações de vários outros países "aliados".

Uma semana de terror
Homem poderoso e temido, para ai-

guns o "símbolo vivo do continuísmo
íranquista", Dom Antônio Maria de Oriol
y Urquito foi seqüestrado no último sá-
bado, dia 11, em pleno centro de Madri,
às llh 30m da manhã, por três homens
e uma mulher mascarados, quatro dias
antes do plebiscito marcado pelo Primei-
ro-Ministro Adolfo Suárez.

Numa mensagem dias depois des-
mentida pelos seqüestradores, integran-

*tes dos chamados Grupos de Resistência
antifascista Primeiro de Outubro, GRA-
PO; pedia-se por seu resgate a libertação
ide 100 presos políticos e a quantia de 12
milhões de dólares (Cr$ 144 milhões).
., Disposto a não negociar com ter-

roristas — a GRAPO, maoísta, seria uma
dissidência do Partido Comunista Espa-
nhol — o Governo ao mesmo tempo em
que se negava a atender às exigências
dos extremistas alardeava que o crime
não afetaria de modo algum o processo
de liberalização do regime, que culmina-
ria, a 15 de dezembro com a realização do
referendo sobre as reformas.

No entanto, desmarcou-se o projeta-
dò encontro de representantes do Gover-

no e da Oposição (inclusive comunistas),
que se realizaria três dias-depois da cap-
tura do Presidente do Conselho de Es-
tado, no dia 14.

O referendo levou à vitória do "sim"
por mais de 90%, o que significou a apro-
vação do programa de reformas de Suá-
rez. Contudo, o GRAPO voltou a mani-
festar-se, na quarta-feira, dessa vez des-
mentindo a estipulação de resgate finan-
ceiro e reafirmando que a única exigên-
cia era a libertação de 15 presos. E pela
primeira vez desde a captura de Dom
Oriol fixaram prazo para sua morte:- à
meia-noite de sexta-feira.

Ontem as exigências foram endureci-
das e em lugar da libertação dos 15 pri-
sionelros políticos o GRAPO reivindicou
anistia total na Espanha, medida que
atingiria a cerca de 200 pessoas.

Às 20h 30m de ontem os jornais de
Madri receberam novo comunicado, an-
tecipando o prazo fatal para as 23 horas.
O prazo expirou e tudo leva a crer que o
Presidente do Conselho do Estado foi
mesmo assassinado por seus captores, em
algum lugar da Espanha.

ACORDOS INFORMAIS

A Comissão mostra-sè
particularmente preocupa-
da com descobrir se os ser-
viços de informações norte-
americanos realizaram ou
não acordos informais com
seus equivalentes no exte-
rior, a fim de permitir que
os agentes estrangeiros ope-
rassem nos Estados Unidos
em troca da autorização
para! o funcionamento dos
órgãos norte-americanos
fora de seu território.

Embora tenha recebido
garantias sobre a inexis-
tência de acordos formais,
afirma-se que a Comissão
está preocupada em saber
sobre a. natureza de quais-
quer "entendimentos infor-
mais" que possam existir.

A Comissão ainda não
realizou nenhuma reunião
oficial com todos os seus
membros para discutir a In-
vestigação, que está sendo
conduzida a nível de equi-
pe, com a aprovação do
presidente do grupo, Sena-
dor Daniel Inouye (demo-
crata pelo Havaí), como
parte de sua função de su-
pervisão geral.

Inouye não foi encontra-
do, mas seu porta-voz afir-
mou que, "de acordo com a
resolução número 400 do Se-
nado, a Comissão é obriga-
da a fiscalizar estas quês-
toes até onde elas se rela-
cionam com os serviços de
informações dos Estados
Unidos".

Na quinta-feira, .os Sena-
dores Edward Kennedy, de-
mocrata dé Massachusetts,
e Charles Mathias Jr., re-
publicano de Maryland, en-
viaram uma carta à Comis-
são, Insistindo para qúe es-
ta fiscalizasse as atividades
dos serviços de informações
estrangeiros nos Estados
Unidos, particularmente as
supostas ações da Coréia do
Sul e do Chile* •

Afirma-se que a investi-
gação íoi iniciada em se-
tembro passado, depois, das
denúncias íeitas por ópó-
nentes da Junta Militar

chilena, segundo as quais,
a policia secreta chilena,
estava envolvida no atenta-
do a bomba que causou a
morte de Orlando Letelier,
Chanceler durante o Go-
verno do falecido Presi-
dente Salvador Allende.

O Governo chileno negou
qualquer envolvimento, mas
consta que a Comissão se-
nàtorial solicitou ao FBI
relatórios sobre qualquer
informação que pudesse en-
contrar na investigação, in-
sinuando que os agentes
chilenos estavam Implica-
dos no caso.

Consta que a investigação
ampliou-se comi a divulga-
ção de um suposto plano
para compra de influência
e para hostilização de cida-
dãos coreanos nos Estados
Unidos pela central de in-
formações da Coréia do Sul.
Outro fator de ampliação
foi a declaração feita pelo
Xainxá do Irã ao programa
da CBS 60 Minutos, segun-
do a qual, agentes Irania-
nos estavam fiscalizando ás
atividades de estudantes da-
quele pais nos Estados Uni-
dos.

Segundo o Departamento
de Estado, a única ativida-,
de legal de agentes de ser-
viços de informações estran-
geiros nos Estados Unidos é
a manutenção de ligações
com seus equivalentes nor-
te-americanós. Cpntudo,
muitos funcionários deste
setor concordam que, além
dás nações do bloco comu-
nista, que recolhem infor-.
maçóes iriò pais, várias' na-
ções "amigas" mostram-se
também ativas neste campo.

Fontes do FBI revelaram
que, ao tentar invasões e
vigilância eletrônica de Em-
baixadas e consulados ára-
bes neste pais, agentes
americanos descobriram que
os israelenses já haviam
feito a mesma tentativa. E,
segundo um ex-agente, mui-
tos Governos do Terceiro
Mundo tentam fiscalizar as
atividades de seus cidadãos
nos Estados Unidos.

Itália convoca,
Partidos para
debater terror

Roma — Para discutir a violência
politica no pais, responsável por seis
mortes em três dias, o Primeiro-Ministro
italiano Giulio Andreotti convocou uma
reunião de cúpula com todos os Parti-
dos, exceto o neofascista e algumas
agrupações menores de extrema esquer-
da, após pedido do secretário do Partido
Socialista Bettino Craxi.

, Quinta-feira, uma bomba explodiu
perto de uma parada de ônibus em Bres-
cia,- matando uma professora de ale-• mão de 60 anos e ferindo oito pes-soas, algumas gravemente. Terça e quar-ta-feira passadas, cinco pessoas morre-
ram em choque entre a polícia e terro-
ristas em ,Roma e Milão.

Rumor nega ter
recebido suborno

Roma — "Não sou Antílope Cobbler"-pseudônimo que encobre uma persona-lidade italiana implicada nos subornos
da Lockheed, afirmou o ex-Primeiro-
Ministro Mariano Rumor, que compare-
ceu quinta-feira à comissão parlamen-tar que investiga o caso.

Também os ex-Minlstros da Defesa
Luigi Gui (democrata-cristão) e Mario
Tanassi (social-democrata) negaram a
acusação de que receberam do consórcio
norte-americano um total de 1 milhão
800 mil dólares (Cr$ 21 milhões 600 mil).

O escândalo está relacionado com acompra, por parte da Itália, de aviões
Hércules que não têm utilidade alguma
para as Forças Armadas do país. Luigi
Gui anunciou sua intenção de viajar aos
Estados Unidos para "esclarecer o assun-
to". Tanassi declarou ser vitima de um
imenso complô "posto em marcha pelos
próprios norte-americanos".

Strauss acusa
Schmiídt por
falsa previsão

Bonn — Numa intervenção irritada,
o líder da União Cristã social, Franz Jo-
sef Strauss, disse que o Chanceler Hei-
mut Schmidt violou o Mandamento bl-
blico — "não prestar falso testemunho"— ao prometer na véspera que haveria
aumento de 5 ou 6% em 1977, no Produ-
to Nacional Bruto da Alemanha Ociden-
tal.

Ontem se debateu no Parlamento déBonn a política de Governo exposta um
dia antes por Schmidt. De todos os dis-
cursos, o mais veemente foi o de Strauss,*
que afirmou ter em seu poder cálculos
segundo os quais o PNB "crescerá dois
por cento, se tanto".

Tudo explicado
Strauss criticou ainda a política da

combate áo desemprego anunciada peloChanceler, reeleito essa semana, salien-
tando que ela criaria um contingente"permanente" de 1 milhão de desempre-
gados.

A preferência do líder crlstão-social
pelos temas econômicos foi explicado pe-Io analista da UPI, Wellington Long:"Strauss iria tornar-se Ministro das Fi-
nanças caso Schmidt perdesse as elei-
ções. Por esse motivo passou a maior
parte do tempo criticando sua políticaeconômica e financeira".

A abertura dos debates coube a Hei-
mut Kohl, líder da União Democrata
Cristã, què se concentrou em questões
políticas internacionais. Assinalou queaprova a politica de distensão com a
Europa Oriental, embora ressalvasse queos interesses da.RFA "devem ser preser-vados mediante um equilíbrio entre o
que compra e o que vende", e condenou
as "declarações pouco claras" do Chán-
celer a respeito da República Democrá-
tica Alemã, a vizinha comunista.
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O Edifício Marquês de
• Barbacena fica no Parque Maria
Fontenelle.

Na Rua do Jequitibá número 1,
onde existe uma reserva florestal
intocada e até mesmo um convento
onde as freiras trabalham numa
horta muito verde e bem cuidada.

O Edifício Marquês de
Barbacena está quase pronto, na fase
de acabamento, e nós queremos lhe

fazer um convite: suba até o segundo
andar. Yocê vai ver esta vista aí da
foto. É uma vista eterna. Definitiva.

Os apartamentos do Marquês
de Barbacena têm salão, varanda,

.4 quartos (1 suite), 3 banheiros,
dependências completas e 2 quartos
de empregada, 2 vagas na garagem.

E um detalhe de bom gosto:
fachada revestida com cerâmica do
famoso artista Francisco Brennand.vWmFmT®MLL&

MlADOJEQUmBÁ.I
. Siga a Rua Jardim Botânico até o Jóquei Clube. Dobre a direita para a Rua Major Rubens Vaz (aquela
do Corpo de Bombeiros) e suba até encontrar um larguinho de paralelepípedos com uma árvore no
meio. Bem no número 1 da Rua Jequitibá, e' o Parque Maria Fontenelle onde fica o Edifício Marquês
de Barbacena.

EDIFÍCIO
MARQUÊS DE BARBACENA
SINAL Cr$ 70.699,00

ESCRITURA ¦. CrS 80.798,00

PRESTAÇÕES DURANTE A
CONSTRUÇÃO Cr$ 13.130,00
(FIXAS E ffiREAJUSTÁVEIS)

SALDO FINANCIADO EM
60 MESES.

Entrega em junho de 77.

Incorporação e Construção:

riahfíaí
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A.

Financiamento:

BRADESCO-RIO S.A.
Crédito Imobiliário

Informações e vendas: 1

empfwndlm«ntos Imobiliário* -

Av. Franklin Rooseveü, 23 - grupo 1.010 - Tel.: 252-6185
SlandTcl.: 274-3198
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Moscou transige e troca
n„.. Ti// **»_•

Moscou — Numa ação po-
litica sem precedentes, a
União Soviética concordou
em libertar um prisioneiro
político e permitir o seu
exílio no Ocidente em troca
da libertação do lider comu-
nista chileno, Luis Corva-
lan, de 60 anos, preso desde
o golpe de Estado no Chile
que derrubou o Governo de
Allende.

O prisioneiro soviético é
Vladimir Bukovsky, bloqui-
mico e dos mais conhecidos
dissidentes politicos do pais,
que completará 30 anos no
dia 30 do corrente. Foi pre-
so a 5 de janeiro de 1972,
condenado a sete anos de
prisão e cinco anos de con-
íinamento na Sibéria. Ele
e sua família — mãe, irmã
e sobrinho, este com 14
anos e sofrendo de câncer
— partirão para Genebra
hoje, por via aérea. Não
ficou claro quando é como
Corvalan será libertado.

MOTIVOS Ó3VI0S

As negociações que leva-
ram a esta troca estão en-
voltas em mistério e apa-
rentemente foram reali-
zadas em nivel muito ele-
vado e através dos bons
ofícios dos Estados Unidos.
E' a primeira vez que um
prisioneiro por motivos pu-
ramente politicos é trocado

\ desta forma pela União
Soviética, embora tenha
havido vários casos de tro-

, eas de espiões entre Moscou
e o Ocidente.

A situação de Bukovsky
se tornou uma cause céle-

i bre no Ocidente, em parte
porque alguns dos prin-
cipals PCs da Europa
Ocidental, em particular o
francês, exigiram a sua 11-
bertação.

As autoridades soviéticas
esperam que esta troca
ajude a dissipar a tensão
que se formou em torno do
caso de Bukovsky. Mas há
questões maiores em jogo e
ainda não ficou claro o que
levou à União Soviética a
dar esse passo. Além disso,
todas as informações sobre
a troca de prisioneiros par-
te de fontes dissidentes, 

"

principalmente da mãe de
Bukovsky. A imprensa sovi-
ética não publicou uma pa-
lavra a respeito.

Mas as motivações sovié-
tlcas não são muito difíceis
de adivinhar. Em primeiro
lugar, ao conseguir desta
forma a libertação de Cor-
valan, Moscou demonstra
aos comunistas do mundo
que se preocupa com sua
sorte quando se envolvem
em dificuldade:.*. A URSS
espera que eJtf f>t« sirva
para **tvs.r o moral dos
comunistas mundiais, par-
ticularmente os da América
Latina, e silenciar os comu.
nistas que a acusaram,
aberta ou indiretamente, de
se monstrar insensível aos
seus problemas.

Ao mesmo tempo, os for-¦müladòres de política sovíé-
ticos devem ter considerado
um beneficio duplo a liber-
tação de Corvalan em troca

Dev Murarka
Correspondente

de Bukovsky e de sua saída
do país acompanhado de
sua família. Dessa forma,
eles ganham credibilidade
no mundo comunista e
também se livram de um
d.ssidente político pertur-
bador, que tem se mostrado
vigorosamente intransigen-
te èm sua oposição ao re-
gime soviético. E como ao
término de sua pena ele
iria, mesmo ser exilado, por
que não fazè-lo agora com
alguma vantagem?

Outro aspecto interessan-
te é o momento escolhido
para esse entendimento: às
vésperas da formação da
A d m i n i s t r ação Carter.
Como Bukovsky se tornou
um foco de agitação no
Ocidente e na América, e
como Carter já deu a en-
tender que atacará a quês-
tão dos direitos humanos
mais vigorosamente com
Moscou, ao libertar Bukovs-
ky a URSS pode ter suavi-
zado o ímpeto do approach
de Carter e dessa forma
removido um obstáculo a
melhores relações soviético-
americanas, prioridade su-
prema dos lideres e do povo
soviéticos, acima de qual-
quer outra coisa.

A questão é saber o quevirá na esteira des.a troca.
Indicará um novo abran-
damento de Moscou em re-
lação aos dissidentes? Se a
questão for levantada em
termos ideológic s, isto é, se
o regime soviético pretende
tolerar alguns grupos de
oposição, a resposta deve
ser quase inteiramente
negativa. Se for levantada
em termos de o regime vir
a tratar seus oponentes po-liticos com mais humani-
dade e menos brutalidade,
a resposta talvez seja em
grande parte afirmativa.

O tratamento dispensado
recentemente a certos dis-
sidentes, e agora a partida
da família Bukovsky para
o Ocidente indicam que o
objetivo oficiai é manter o
pequeno número de opónen-
tes políticos desorganizado
e enfraquecido. E essa fina-
lidade é melhor atendida
permitindo que partam pa-
ra o Ocidente, onde se tor-
nam uma' voz no deserto,
não se prestam mais j à
agitação contra a União
Soviética, não têm mais
contato com sua terra natal
ou credibilidade lá.

E' irônco que, embora
seja motivo de regozijo a li-
bertação de mais dois prisi-
oneiros politicos, a pressão
política sobre a União Sovi-,
ética para facilitar a emi-
gração tenha diluído a cau-
st tas dissidentes e eles¦pníprtôs. Por outro lado, há
poucos motivos para regozi-
jo oficial na URSS. Quanto
maior o preço dos que se
exilam no Ocidente por mo-
tivos políticos, menos atra-
ente se torna a imagem
soviética no mundo exte-
rior. De certa forma, tanto
os dissidentes como seus
antagonistas o f 1 c i a i s, só
podem ter o conforto de
uma vitória sem conteúdo
um sobre o outro. ,.

Bukovsky por Corvalan
Arquivo - 16/11/7* Arquiva — 5/3/74

Junta chilena nega-se
a comentar libertação

Santiago e Buenos Aires
— A Junta Militar chilena
não fez nenhum comentário
sobre a libertação do lider
comunista Luis Corvalan,
que ontem mesmo seguiu
para Zurique no avião da
Lufthansa que decolou às
15h40m (hora local) do ae-
roporto de Pudahuel, em
Santiago. O General Her-
nan Bejares, Secretário de
Estado, limitou-se a infor-
mar que hoje será distribui-
aa uma nota oficial.

De acordo com a agência
chilena Orbe, as autori-
ciades mhiíaiés decidiram
esperar que a troca de Cor-
valan pelo dif-sidente sovié-
tico Vladimir Bukovsky, na
Suíça, esteja consumada
para, então, se pronuncia-
rem. Quando a noticia da
troca íoi divulgada em Mos-
cou, os jciJialistas tenta-
ram, sem êyito, conseguir
alguma declaração oficial
de Santiago.

A mulher do dirigente
comunista, Lily Corvalan,
não foi encontrada em sua
residência, e, segundo ai-
guns familiares, não havia
noticias do seu paradeiro.

No último dia 4, quando
Corvalan, então internado
no campo de prisioneiros
politicos de Três Alamcs,
soube da oferta do Governo
de Santiago de trocá-lo pelo
dissidente soviético Via-
dimir Bukovsky, declarou:"Estou disposto a continuar
preso pelos meus ideais po-
liticos". A troca, revelou on,
tem o jfJrriSi The Washing-
ton Star, foi negociada na
Capita: norte-americana
por intermédio de altos
f u n c i o nárlos do Depar-
tamento de Estado entre o
Embaixador chileno em
Washington, Manuel Trucco
e o funciona tio da Embai-
xada soviética Yuly Coront-
sov.

ONU condena Santiago
por direitos humanos

Nova Iorque — A Assem-
bléia-Geral da ONU apro-
vou, por 95 votos a 12 e 25
abstenções uma resolução
expressando "sua profunda
indignação pelas constantes
e flagrantes violações dos
direitos humano que con-
tlnuam a ser constatadas
no Chile", e condenando"principalmente a prática
iiwtitucionaiizada da tortu-
ra, o desaparecimento de
pessoas e as prisões arbitra-
rias".

Votaram contra a resolu-
ção, além do Chiie, o Uru-
gual, Brasil, Argentina. Bo-
livia, Paraguai, Panamá,
Honduras, Nicarágua, Gua-
t e m a 1 a , República Domi-

nicana e Costa Rica. A reso-
lução pede ao Governo chi-
leno que pare de usar o es-
tado de sítio para violar os
direitos humanos e infli-
gir tratamento cruel, degra-
dante e inumano a presos
políticos e comuns.

Juntamente com os Es-
tados Unidos, abstiveram-se
de condenar o Chile a
França, a Alemanha
Ocidental, Israel, Espanha,
Peru, EI Salvador, Suri-
name, Indonésia, Tailândia,
Malásia, Nepal, Jordânia,
Libano, Filipinas, Arábia
Saudita. Libéria, Omã, Mar-
roços, Niger, Uganda, Mal-
divas, Malawi, Costa d o
Marfim e Fiji.

 _   fi-v.1 jyt&XElQKSXlEa^^&zailfSfà^ -.i• ¦.v.v-»„ .„¦.  -,',

Vladimir Bukovsky

Um contestador
indomável

Vladimir Bukovski, boje com 33
anos de idade, foi preso pela pri-
meira vez no inicio da década de 60
por divulgar um livro do historia-
dor e político iugoslavo Milovan
Djilas e por ter organizado em
Moscou leituras públicas de poemas
de contestação. Passou três anos
em um hospital psiquiátrico. Em
janeiro de 1967, foi novamente
detido quando participava de uma
manifestação pela libertação de
presos políticos. Processado, foi
condenado a três anos de prisão.

Libertado em 1970, passou
imediatamente a participar d e
movimentos em defesa dos direitos
do homem na União Soviética, inte-
ressando-se particularmente pela
situação dos condenados políticos
internados e m estabelecimentos
psiquiátricos. Em 1971, enviou ao
Congresso Mundial de Psiquiatria
um relatório circunstanciado sobre
o regime carcerário em asilos psi-
quiátricos soviéticos. Esse documen-
to foi publicado em livro na
França sob o título Uma Nova
Doença Mental na URSS: Oposição.

Novamente condenado, desta
vez a sete anos de prisão, encontra-
se atualmente internado em um
hospital psiquiátrico situado não
longe de Moscou. Segundo os pró-
prios atestados médicos oficiais está
com a saúde seriamente abalada: .
sofre de doenças do fígado e de es-
gotamento físico e nervoso.

Sua mãe, que o visitou em
agosto último, disse que ele "se pa-
rece aos prisioneiros das fotografias
de Auschwitz". Intelectuais d o
mundo inteiro têm dirigido apelos
aos dirigentes soviéticos pela liber-
tação de Vladimir Bukovski.

Luis Corvalan

Um comunista
ortodoxo

Luis Corvalan, secretário-geral
do Partido Comunista Chileno, 60
anos de idade, está preso desde
1973, semanas após a derrubada do
Governo do Presidente Salvador
Allende pelo movimento militar.

Inicialmente, foi enviado para
a ilha Dawson, no extremo Sul do
pais. Depois dé passar por outras
prisões, foi internado no campo de
Três Alamos, em Santiago. -

Recentemente, a União Sovié-
tica condecorou Corvalan com a
Ordem de Lênine, "por ter consa-
grado sua vida à defesa dos traba-
lhadores chilenos e pela firmeza
revolucionária de que vem dando
provas na prisão", segundo men-
sagem a ele dirigida por Lconid
Btejnev.

Há dias, jornais europeus afir-
maram que o lider comunista chile-
no é contrário à sua troca pelo
soviético Vladimir Bucovski, pois
prefere permanecer em seu pais,
embora preso, para ali defender
suas idéias.

Corvalan ainda não foi sub-
metido a julgamento pela Justiça.
Na opinião do Presidente da Supre-
ma Corte do Chile, José Maria Ey-
zaguirre, "dificilmente seria encon-
trado um tipo de delito a que
pudesse ser submetido". Em
novembro último, dissidentes sovié-
ticos dirigiram apelos aos Partidos
comunistas francês, italiano, bri-
tanico e espanhol, no sentido de
que exigissem de Moscou e Santia-
go a libertação'simultânea de Cor-
valán e de Bucovski. •

Casado, com três filhos, de
pequena estatura, Corvalan liderou
o PC Chileno durante 12 anos. Em
abril de 1971 esteve em Moscou, on-
de declarou: "Qualquer tentativa
para derrubar o Governo do Pre-
sidente Allende está condenada ao
fracasso".

V J
Sakharov escreveu a Brandi

Moscou, Paris e Washington — "Esta
é uma noticia extraordinária e espero
que constitua um precedente para a
anistia completa de todos os presos poli-
ticos do mundo" — afirmou Andrei Sa-
kharov, Prêmio Nobel da Paz, ao receber
a noticia de que o dissidente soviético
Vladimir Bukovski parte hoje para Ge-
nebra.

Yelena Bonner, mulher de Sakharov,
por sua vez, revelou que o físico soviético
havia escrito para Willy Brandt, líder do
Partido Social-Democrata alemão oci-
dental, Bruno Kreisky, Primeiro-Minis-
tro austríaco, e Henry Kissinger, Secreta-
rio de Estado norte-americano, pedindo-
lhes para apoiar a troca de Bukovski pelo
lider comunista chileno Luis Corvalan.

Caso Kovalyov
Yelena e Andrei também fizeram

um apelo para que sejam feitos esforços
com o objetivo de libertar o biólogo Ser-
gei Kovalyov, ex-membro da seção mos-
covita da Anestia Internacional, con-
denado há um ano a sete anos de traba-
lhos forçados. Kovalyov já esteve preso
três anos por "propaganda anti-sovié-
tica".

segundo Yelena Bonner, o biólogo es-
tá muito doente e somente a liberdade
poderá oferecer-lhe uma oportunidade
capaz de lhe salvar a vida.

A mãe
A mãe de Bukovsky confirmou sua

viagem ã Suiça, "onde podeiemoi inter-
nar meu sobrinho de 12 anos que sofre
de câncer do sistema linfático".

Nina Bukovskaia revelou que a KGB
se encarregará de providenciar os prepa-
rativos para a viagem e de pagar as p.is-
sagens. Foi a policia secreta soviética

que lhe informou sobre libertação do fi-
lho.

Disse, ainda, que Bukovski está mui-
to magro, "mas tem uma coragem as-
sombrosa, pois passou um tempo indeter-
minado num calabouço úmido, alimen-
tado somente a pão e água".

Em Paris
Em Paris, o professor Laurent

Schwartz, membro do Comitê dos Mate-
máticos criado para obter a libertação
de Leonid Pliuchtch, afirmou que "a
Uaião Soviética não pode suportar .n-
definidamente a reprovação internado-
nal", acrescentando:"Vivemos numa época em que os
meies de informação levam as noticias
imediatamente a todas as partes, logo
que algo acontece. Por Isto, é cada vez
mais difícil para um Governo manter as
pessoas encarceradas quando existem
campanhas mundiais contra a mpdlda".

Para ele, a libertação de Bukovski é
curiosa e não tem precedentes, mas não
foi uma surpresa, "pois parece evidente
que os Governos devem se inclinar em
vez de suportar ataques que lhes são
prejudiciais".

Questão cubana
Funcionários norte-americanos que

disseram ter preparado o caminho para
a troca de Bukovski e Corvalan, declara-
ram ontem em Washington que Cuba re-
chaçou a proposta de uma operação
semelhante com o Governo chileno.

Informaram que o Governo militar
chileno ofereceu a Cuba trocar o ex-
Senador comunista do Chile, Jotge Mon-
tes, preso desde setembro de 1973. por •
Hubert Matos, ex-partidário de Fidel
Castro preso em I95ü acusado de "inimi-
go do Estado".

Young recusa-se a
ser um simples eco
de Vance na ONU

Atlanta — "Sempre tive
gente que me aconselhasse
sobre o que dizer, mas nun-
ca sobre o que não dizer",
acentuou o novo Embaixa-
dor dos Estados Unidos na
ONU, Deputado Andrew
Young, em entrevista ao
The Neio York Times, ao
explicar que antes de con-
cordar em aceitar seu cargo
havia deixado claro ao fu-
turo Secretário de Estado,
Cyrus Vance, que não dese-
java simplesmente ser o
porta-voz da política nor-
te-amerleana para o resto
do mundo."Quis que Vance enten-
desse meu estilo algo inde-
pendente e o visse como um
dado positivo", continuou."Há um entendimento se-
gundo o qual o Embaixador
norte-americano na ONU
fala aos Estados Unidos,
tanto quanto pelos Estados
Unidos. Sempre vi este pa-
pel como o. de um termosta-
to ao invés de um termôme-
tro. Portanto, trabalharei
ativamente dentro do De-
partamento de Estado, do
Congresso, d o Executivo,
por minhas próprias
idéias".
COMPENSAÇÕES
INSUFICIENTES

Segundo Vernon Jordan,
que foi diretor-executivo da

Liga Urbana — uma das
principais organizações ne-
gras trabalhando dentro do
Establishment — seu velho
amigo Young é uma escolha
perfeita para o cargo, por
suat qualidades de diploma-
ta e de pacificador.

Já outro amigo e compa-
nhelro de lutas raciais, o
Senador estadual da Geor-
gia, Julian Bond — princi-
pai crítico negro de Jimmy
Carter — acha que Young
comprometeu seu apoio ao
Presidente eleito sem se as-
segurar de receber o sufi-
ciente em troca: não para
si, mas para a comunidade
negra. "Andy não tem mui-
ta malícia; não sabe como
negociar. Ao apoiar Carter,
deveria ter conseguido algo
mais".

Para um influente jorna-
lista negro "existem negros
que não estão nada satisfei-
tos com o que ele anda fa-
zendo. Todo mundo o ama,
mas a impressão é que ele
não está à altura de Carter,
insistindo junto a ele sobre-
problemas como o desem-
prego, por exemplo. Quando
Carter fala em 5 ou 6% de
desemprego, o papel de
Young, como o negro mais
próximo do Presidente elei-
to, deveria ser o de lhe
dizer: não, não e não.

Africanos reagem com
reservas à designação

Nova Iorque — Para os
diplomatas da África Negra,
o Embaixador dos Estados
Unidos às Nações Unidas,
Andrew Young, nomeado
quinta-feira pelo Presidente
eleito Jimmy Carter, antes
de ser um negro é um nor-
te-americano "e vamos es-
perar para ver como ele te-
rá influência no Governo
quanto à adoção de medi-
das políticas relativas a as-
suntos africanos"."Sei que nos pedem uma
reação a sua designação
porque se acredita que um
Embaixador negro terá
mais afinidade conosco,
africanos. Pois bem, não
pensamos assim. Para nós
ele é um americano" — de-
clarou um embaixador ne-
gro. Muitos expressaram a
certeza de que Young será"tra tável, cooperativo e
simpático" como o Embai-

xador William W. Scranton,
que agora se retira.

Como se considera condu-
ta pouco diplomática co-
mentários sobre a desig-
nação de um funcionário
estrangeiro, os embaixado-
res da África Negra pedi-
ram para não serem identi-
ficados, mas não deixaram
dé opinar sobre a desig-
nação de Young, represen-
tante democrata do Estado
de Geórgia, de 44 anos.

"Se o Sr Carter pensa que
pode nos ganhar para seu
grupo ao designar um ne-
gro, bem, revela ingenuida-
de" — afirmou um diploma-
ta. "Se o Sr Young se apro-
ximar de nós e nos disser:
Sou um negro e entendo
seus problemas e suas aspl-
rações, nos mostraremos
suspeitosos e céticos" — dis-
se outro.

Critério político define
indicação para A. Latina

Washington — A no-
meação do futuro Subsecre-
tário de Estado para Assun-
tos Latino-Americanos terá
caráter nitidamente político
e entre os candidatos favo-
ritos figuram aliados do Se-
nador democrata Edward
Kennedy, informaram on-
tem fontes ligadas à equipe
de transição do Presiden-
te eleito dos Estados Uni-
*dos, Jimmy Carter.

Entre os principais nomes
citados, estão o atual asses-
sor de Ted Kennedy para
questões de Direitos Huma-
nos, Mark Sneider; o ex-Se-
cretário de Imprensa de,
Robert Kennedy, Frank
Mankiewlcz; o ex-Embaixa-
dor Ben Stephanski e o
atual Embaixador em Bra-
silia John Crimmins. Pela
primeira vez também está
sendo considerada a desig-
nação de um latino para o
cargo: Estevan Torres, do
poderoso Sindicato de Tra-
balhadores da I n d i'< s t r i a
Automobilística (UAW).

Apesar de não ser um dos'
favoritos, Torres é apoiado

pelo líder da UAW, Leonard
Wopdcock, o primeiro diri-
gente sindicalista a apoiar
Carter durante a campa-
nha eleitoral, e poderia ser
beneficiário pelo recente
grupo de legisladores lati-
nos criado para forçar uma
melhor representação d a
minoria hispânica de 15 mi-
lhões de pessoas nas esferas
do Governo.

A relação de candidatos
à Subsecretária alinha aln-
da o principal auxiliar do
atual Subsecretário Harry
Schlaudeman, William H.
Luers, o Embaixador n o
México, Joseph Jova, o Em-
baixador em Caracas, Viron
Vacky, um membro da Co-
missão d e Planejamento
Político d a Subsecretária,
Lewis Samuels e um diretor
da Divisão Internacional do
Banco de Filadélfia e ex-
presidente da Comissão de
Amizade entre os Estados
norte-americanos da Pensil-
vania e brasileiro da Bahia,
Frederick Heldrlng, holan-

dês naturalizado norté-ame-
ricano. • • * •¦

Jornal vê Aldunate na
assessoria de Carter

Buenos Aires — O ex-
Deputado uruguaio, Wilson
Ferreira Aldunate, procura-
do pelos serviços de segu-
rança de seu pais, acusado
de colaboração com a sub-
versão, poderá ser designa-
do assessor para os proble-
mas latino-americanos do
Presidente eleito norte-ame-
ricano Jimmy Carter, infor-
ma o jornal Prensa Libre,
de Buenos Aires.

Atualmente exilado na
Europa, Aldunate teria se
encontrado com Carter ter-
ça-feira à noite em algum
local nos Estados Unidos,
segundo "fontes geralmente
bem informadas do Uru-
guai". O jornal argentino
acrescer.ta que informações
procedentes de Londres con-
firmam a notícia. O ex-
Deputado já teria voltado á
Europa.

Lider de um setor do Par-
tido Nacional do Uruguai,
Aldunate, de acordo com
fontes londrinas, solicitou e
obteve a condição de "asila-
do político" nos Estados
Unidos, o que facilitará sua
entrada legal na estrutura
governamental norte-ameri-
cana pelo menos em cará-
ter oficial.

Prensa Libre diz, ainda,
que a notícia circula nos
meios oficiais do Uruguai e
causa profundo mal-estar
nas esferas militares do
pais, que já manifestavam
oposição ao Presidente elei-
to norte-americano devido
à atitude da bancada de-
mocrata no Senado, acusa-
da de "interferência nos
problemas internos uru-
guaios".

EUA sabem
código dos
soviéticos

Washington — A Mftri-
nha dos Estados Unidos, de-
pois que a CIA recuperou
do fundo do Pacífico parte
de um submarino soviético,
em 1974, pode captar e decl-
frar mensagens troçada»
entre os submarinos russos
e suas bases na União So-
viética — revelou ontem o
Washington Post, ressaltan-
do que, recentemente, a. Ar-
mada da URSS passou a
usar um novo. sistema de
comunicações via satélite."No verão de 1974 a Ágên-
cia Centrai de Informações
gastou 250 milhões de dóla-
res para resgatar o subma-
rino usando, nos trabalhos,
o navio Glomar Explòrer
e s p ecialmente construído
com essa finalidade". Se-
gundo o Post, os técnico*
conseguiram recuperar ape-
nas um terço do sub-
mergivel "exatamente onde
se encontrava, intacto, todo
o sistema de comunicações".

O Washington Post não
revelou suas fontes, nem
disse se a Marinha norte-
americana ainda intercepta
e decifra as mensagens tro.
cadas pela Armada soviéti-
ca. O submarino parcial-
mente resgatado no Pacifi-
co afundou em 1967.com 86
tripulantes a bordo. • -.-.--.

Sociólogo
pôs bombtí-:
em B. Aires

Buenos Aires — O respon-
sável pela colocação de uma
potente bomba na Subse-
cr etária de Planejamento
do Ministério da Defesa da
Argentina, na quarta-feira,
que causou a morte de nova
pessoas e ferimentos, em 23
outras, é um sociólogo qu«
trabalhava no local, ainda
não localizado.

O enterro das vítimas foi
realizado ontem com a pre-
sença do Presidente Jorg»
Rafael Videla e os outro»
membros da Junta Militar,
segundo comunicado oficial,
acrescentando que dois dos
feridos também morreram.
A explosão ocorreu numa
sala de projeções • confe-
rências, onde 8e realizava
um seminário. A bomba foi
colocada pouco" antes do
início da reunião, quando o
sociólogo se retirou.

Botswana
denuncia :-í
agressão

Gaberones, S a 1 i s b u r y,
Pretória, Johannesburjf e
Nações Unidas — Botswana
pedirá uma sessãa.-urgeriite
do Conselho de Segurança
das Nações Unidas devido
aos "contínuos atos d t
agressão" da Rodésia con-
tra o país, desde 1966, data
de sua independência. Os
rodesianos violaram a fron-
teira botswana 31 vezes.

De acordo com o Vice-
Presidente d e Botswana,
Quebt K. J. Masire, somente
este ano o Exército rodes!»-
no entrou 12 vezes no pais,
assassinando, incendiando
plantações e edifícios, e s«-
questrando várias, pessoas.
As ações de Saiisbury não
atingem apenas .refugiados
rodesianos, mas táiribém ei-
dadãos bó'tswanos,v

Ao mesmo tempo, o Mi-
nistro da Justiça* da África
do Sul, Jimmy Kruger, de-
clarava ao jornalí The Citl-
zen de Johannesburg, que
o país .'.deve; sç.epreparàr
para violações davfronteira
procedentes de Moçambique
e Botswana. ¦• ' , .

Kruger recusou-jse a afir-
mar que os Governos mo-
çambicano e b o t s w a n o
apoiam- diretamente o trei-
namento de guerrilheiros
em seus respectivos paises,
mas disse ser "significativo"
o fato de o Partido Comu-
nistasul-africanoser muito
ativo em Moçambique ¦¦«
Botswana.

Por sua vez, õ ÍEmbaixá-
dor de Lesoto na ONU, Da-
vid Ketso Noto.epediu ao
Conselho de Segurança
uma reunião para discutir
o problema do Transkel,
bantustan sul-afrlcano in-
dependente, onde a ei-
tuação é tão grave que cau-
sou o fechamento das fron-
teiras com seu país.

As forças de segurança
da Rodésia informaram que
mataram 51 guerrilheiros
nos últimos três dias, num
ataque a um acampamento
próximo à fronteira com
Moçambique, iniciado dia
14.

»
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Secretário de Planejamento
explica PUB-Rio e anuncia
sua execução por Tamoyo

O Secretário Municipal de Planejamento, Sr
Samuel .Pztyglic, explicou ontem os pontos básicos
que constituirão a pesquisa para a ela*íx>ração do
Plano Urbanístico Básico do Rio (PUB-Rio), que
terá um custo de Or$ 2 milhões e será entregue
ao Prefeito Marcos Tamoyo até o final de maio.
Para ele, a "rapidez será fundamental, para que
sua execução seja incluída na proposta orçamenta-
ria de 1978".

Sobre áreas específicas, disse que a equipe está
"muito preocupada com o aspecto elitizante da área
da Barra da Tijuca, pois a região deve receber todas
as camadas da população. Por isso, a Secretaria já
entrou em entendimento com o BNH para seleção

í de locais para criação de conjuntos residenciais de
classes menos favorecidas, que recebem entre 3 a 7
salários-mínimos, como os comerciários e jorna-
listas."
BASES DO PUB-RIO

CIDADE - 15.

Numa etapa inicial, foram
Identificados oito pontos
básicos que deverão consti-

< tuir o plano, e que são: a si-
tuação econômica urbana;
a relação população/ terrl-
tórlo, com base em estudos
demográficos e de uso do
solo; distribuição de equipa-
mentos de u t i 1 i z aç ã o co-
mum; preservação de ele-
mentos naturaise culturais
de interesse social; preser-
vação. do meio-ambiente;
racionalização das distri-
buições dos investimentos;
fundamentação técnica pa-
ra captação de recursos; e,
conscientização do sistema
de planejamento, com inte-
gração das ações planeja-
das e criação de mentalida-
de estimulada paia o enrl-
quecimento do sistema.

O Secretário Samuel Sz-
tyglic acha "fundamental

que o PUB seja testado ain-
da na atual administração,
para não Incorrer no mes-
mo erro do Plano Doxiades,
que se estendeu demais em

.pesquisas, só ficou pronto
no final do Governo Lacer-
da, e não foi posto em prá-
tica". Este plano, afirmou,
será o terceiro para a cida-
de, mas o mais completo,

, pois abrange setores físicos,
econômicos, sociais e insti-
tucionais. O primeiro, cria-
do por Agache, "era pura-

. mente artístico, sem s e
i preocupar com a parte ur-

bana, com a integração ho-
mem-cidade."

; CAMINHO DA EXPANSÃO

• O presidente da Comissão
do Plano,* arquiteto Hélio

| Marinho, disse que "a ex-
pànsãó natural do muriicí-
pio é para.a Zona Oeste, e
desta vez não poderemos
esperar que o processo seja
deflagrado para que tome-
mos conhecimento da si-
tuação. É preciso criar uma
boa infra-estrutura nesta
região, dé modo que o ores-
cimento seja ordenado e

haja uma paralela melhoria
de condição de vida. Por
isso, as áreas prioritárias d»
estudo serão Santa Cruz,
Jacarepaguá e Amchieta. A
quarta será o centro da cl-
dade, pois temos consciên-
cia de que o metrô já acio-
nou uma modificação subs-
tancial na área".

A respeito da diminuição
dos gabaritos, nesta última
área, o secretário explicou
que o problema só será es-
tudado na fase final, não se
podendo pensar em casos
isolados. Disse que as res.-
tfições d e financiamento
impostas aos órgãos fede-
rais não atingirão "o muni-
cípio, pois existem fundos
que serão as fontes de re-
cursos. Além deles, teremos
financiamentos através do
BNH, Banco do Brasil,
BNDE, Embratur, Caixa
Econômica, Pinep e dos or-
çamentos da União e do Es-
tado."
ETAPA ATUAL

"Já deflagramos as pes-
qulsas, procurando evitar
que sejam exaustivas e até
a contratação de terceiros,
visando a economia e maior
rapidez na fase de identifl-
cação. Estamos acompa.
nhando os estudos do Metrô
com relação a transportes
e ao impacto de sfeu funcio-
namento, junto ao IBAM, e
estudando, junto à Codin,
o problema dos distritos in-
dustriais existentes no Rio.
Com a Pundrem, estamos
estudando convênio para
que possamos influir no
planejamento metropolita-
no e, sobretudo, resguardar
nossos interesses."

Segundo a Secretaria, a
elaboração do PUB—Rio,
que foi iniciada com semi-
nários entre autoridades do
Governo Federal, Estadual
« Municipal, custará Cr$ 2
milhões, em todas as suas
fases, e a "preocupação

agora, será testar o plano,
ainda nesta atuai adminis-
tração".
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Secretaria quer educação
pré-escolar com ajuda de
mães e menos professoras

Como o atendimento ao pré-escolar, no Estado
do Rio, precisa ser feito em "caráter de emergên-
cia", a Secretaria de Educação aplicará em 1977
ummétodo inédito de ensino nos jardins-de-infan-
cia; o Programa de Ampliação da Educação Pré-
Escolar (PAEPE). Ele prevê a assistência a 7 mil
200 crianças entre 4 e 6 anos, na Região Metropo-
litana, e terá baixo custo operacional, pois utilizará

. menos professoras e recursos da comunidade: gru-
pos de mães.

A urgência do atendimento ao pré-escolar é re-
velada por dados estatísticos: em todo o Estado exis-
te uma população escolarizável de 1 milhão 55 mil
600 crianças entre 3 e 6 anos, e apenas 77 mil 862
estão matriculadas nos jardins-de-infanciã das re-
des estadual, municipal e particular. Dos 811 mil
890 menores da Região Metropolitana (386 mil 339
sãx> do Município do Rio), só 58 mil 647 estão na
escola (e no Rio, 44 mil 538).

Os postes, de 45 metros de altura, vão ter seis luminárias, de 2 mil watts cada uma

CTC troca
bondes de
S. Teresa

Os bondes de Santa Tere-
sa, importados há 80 anos,
serão substituídos por ou-
tros, mais modernos e tal-
vez com novas caracterís-
ticas de segurança, devido
às suas dificuldades de
manutenção, por falta de
peças. A informação é do Sr
Roberto Moreira, presidente
da CTC, que anunciou con-
corrência para sua subs-
tituição.até o final do ano."Os bondes — segundo ele
— são muito antigos, já não
são fabricados e não estão
mais em condições de aten-
der ao bairro". Sobre a fro-
ta da companhia em circu-
lação, disse que ela tem
uma idade média de 10
anos. Do total de 3 0 0
ônibus, 60 estão velhos e se-
rão substituídos por "azu-
lões", e 35 estão ainda em
estado razoável..

NOVOS ÔNIBUS

A CTC está com 205 azu-
lões em circulação no Rio
e 15 em Niterói, e deve es-
tar com um total de 265 até
março, quando pretende ter
praticamente substituído
toda a frota. A renovação
das linhas da Zona Norte
também está sendo estuda-
da, para atender aos bair-
ros de Madurelra, Lins e
Penha, ligando-os ao Cen-
tro.

De janeiro a outubro,
segundo o Sr Roberto Mo-
reira, verificou-se um au-
mento de 28% no número
de passageiros transpor-
tados, 22% na produtlvida-
de e 29% na receita real.

Nei Braga empossa Edson
Mota como diretor do Museu
Nacional de Belas-Artes

O Ministro da Educação, Nei Braga, empossou
ontem o restaurador e pintor Edson Mota no car-
go de diretor do Museu Nacional de Belas-Artes,
em substituição à Sra Maria Eliza Carrazzoni, exo-
nerada recentemente. A solenidade foi realizada no
Gabinete Ministerial do Palácio da Cultura, aonde
a imprensa não teve acesso.

Após a posse do novo diretor do Museu, o Mi-
nistro presidiu, às 18h30m, o lançamento de oito
discos da série Monumento da Música Popular Bra-
sileira, da qual ele afirma ser "grande admirador".
Assistiu ao show de artistas populares da velha
guarda, mas não viu os discos lançados, pois até às
19h40m ainda não tinham chegado ap auditório
do Palácio da Cultura.

des dos Estados Unidos e
em alguns países da Euro-
pa.

Seu plano principal como
diretor do Museu Nacional
de Belas-Artes é a extensão
cultural, pois 

"sendo um
museu nacional, não pode
ficar restrito às quatro pa-
redes". Ele pretende reali-
zar ciclos de palestras —
temporadas culturais — so-
bre os diversos períodos da
História da Arte, abordando
os pensamentos político e
filosóficos, pintura, arqulte-
tura, escultora e música de
cada época artística.

Reconhece que a verba
destinada pelo MEC ao Mu-
seu — apenas Òr$ 8 milhões
para 1977 — não será sufi-
ciente para concretizar to-
dos os seus planos. 

"Mas o
Ministro Nei Braga já me
prometeu ajuda", disse o
restaurador. Pretende tam-
bém criar ciclos de palies-
trás para os estudantes de
2o grau, "e sensibilizar a co-
munidade para a arte,' fa-
zendo com que todas as
pessoas visitem museus, coi-
sa bastante comum na Eu-
ropa".

OS PLANOS -

Para o Ministro Nei Brà-
ga, "é uma honra ter na
área cultural do MEC figu-
ra de renome mundial como
o Professor Edson Mota".
Nascido em Juiz de Fora
(MG), em 1910, e reconheci-
do internacionalmente co-
mo um dos maiores experts
na arte da restauração, o
Sr Edson Mota, durante 30
anos, trabalhou no Brasil,
desde o Pará a São Paulo,
r e sibaurando "Inumeráveis
peças artísticas". Seu próxi-
mo trabalho será o de ne-
constituir o painel de Can-
dido Portinarl, do Palácio
da Cultura, "que se encon-
tra em estado lastimável".

Fora do Brasil, o restau-
rador (plnitor nas horas va-
gas, com exposições realiza-
das em Boston, Rio e Minas
Gerais) fez "grandes traba-
lhos" na igreja jesuítica de
Córdoba, na Argentina; le-
vaoitamentos de todos os
monumenitos da cidade de
Trujdllo, no Peru; restau-
ração de quadros no Para-
guai e Venezuela» além de
conferênicias em u_versida-

Iluminação
do Flamengo
é testada

A Comissão Municipal de
Energia testou, na noite de
ontem e na madrugada de
hoje, a nova iluminação do
Parque do Flamengo, que
será inaugurada no dia 24.
Foram acionadas duas su-
bestações alimentadoras do
sistema, que acenderam as
luminárias de 14 postes.

O teste serviu para que
os técnicos observassem o
comportamento dos cabos
de alta e baixa tensão,
transformadores, quadro e
ligações do antigo sistema,
mantidos na nova ilumi-
nação.

Ó sistema de iluminação
do Parque do Flamengo
tem nove subestações — se-
te correspondentes à parte
reformulada, num total de
60 postes, e duas relativas
à ampliação, com 27 postes,
todos com 45 metros de ai-
tura e seis luminárias de 2
mil watts. O sistema é ali-
menitado por uma estação
de 12,2 kW.

Cada subestação, de 225
kW, alimenta um grupo de
8 a 13 postes e é comanda-
da, • automaticamente, por
um quadro de distribuição,
através de relógios ajusta-
veis, que permitirão cor-
reções.

Antes da inauguração, os
engenheiros Paulo José de
Sousa (obras), Martin Cru-
velg (parte lumino-técnica)
e Diogo Pereira (parte elé-
trica), pretendem fazer um
teste definitivo, acionando
todas as subestações.

Na Av. das Nações, foram
colocadas 26 novas luminá-
rias, com seis lâmpadas de
400 watts cada. Outro local
que receberá nova ilumi
nação é a Praça Salgado Fi
lho.

MÉTODO E VANTAGENS

O Programa de Am-
pliação da Educação Pré-Es-
colar aproveitará os espaços
disponíveis nas escolas de
Io grau, como pátios cober-
tos, galpões e salas vazias,
podendo formar turmas de
até 120 crianças utilizando
apenas uma professora por
turno que será auxiliada
,por grupos de mães. O novo
sistema foi a alternativa
¦não convencional (atual-
mente a proporção é de
uma professora para 30 alu-
nos) encontrada pela Secre-
taria Estadual de Educação
para enfrentar o enorme
c r e scimento populacional
na faixa de idade do pré-es-
colar.

Voltado especificamente
para os locais de maior ca-
rência sócio econômica, o
PAEPE atenderá, no pri-
meiro semestre de 1977, 3
mil 600 crianças, entre qua-
tro e seis anos, em 15 esco-
Ias da rede estadual da Re-
gião Metropolitana do Rio
de Janeiro. No segundo pe-

.ríodo do próximo ano letivo,
a Secretária Mirtes Wenzel
espera dobrar o attendimén-

to, reunindo 7 anil 200 crian-
ças na mesma área.

A grande vantagem do
programa, segundo seus
responsáveis, é o baixo eus-
to, que torna possível a as-
sistência a 3 mil 600 alunos,
distribuídos em 30 turmas
de 120 crianças, com um in-
vesttaiento inferior a Or$ 2
milhões. Se fosse utilizado
o sistema convencional,
com construção de jardins
de infância e 30 menores
por turma, seriam necessá-
rias 12 mil 448 salas de aula
para atender 367 mil 694
crianças entre quatro e seis
anos, o que «epresenta a
metade da população-alvo
para 1978.

Com o PAEPE, o atendi-
miento pode ser feito com
3 mil 104 salas de aula, uiti-
lizando 6 mil 208 professo-
res, enquanto pelo sistema
convencional seriam neces-
sários 24 mil 896 professo-
res. Por isso a Coordenado-
ra dte Educação Pré-Escolar,
Sra Marta Hees, acha que"só através de metidos não
convencionais será possível
atender satisfatoriamente à
população pré-escolar d o
Estado".
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Vôos e hotéis
pelo Brasil.
Excursões VTD ¦ •
Incluindo vôo de ida e volta,
traslados, hospedagem e passeio.

FIM DE SEMANA EM SALVADOR
Cr$ 2.847,50-Saída 30/12

Aprovação Embratur n.° 101 - RJ.

Encerramento das inscrições, 10 dias antes
da partida prevista para cada excursão.

^L 1 NACIONAL
EMPRESA DE TURISMO S.A.
- Uma empresa do Grupo Nacional

Av. Rio Branco, 156 - s/loja 301 - Te!.: 242-8070
neg. EMBRATUR 233-flJ/ 76-MG/563-SP - Cat "A".

ESTE VERDE É ETERNO E A FOTO NÃO FOI TIRAM EMB"™»'™' 
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O Edifício Marquês de
CaraveHas fica no Parque Maria
Fontenelle, ha Rua do Jequitibán? 1..

Envolvido por uma reserva
florestal intocável, vizinho de sabiás,
sagüis, bicos de lacre e toda
a majestade de uma das últimas
florestas do Rio de Janeiro.

O Edifício está quase pronto, na
fase de acabamento.

Assim, você pode subir até o
segundo andar e ver direitinho a

paisagem desta foto. Sem retoques e
sem truques.

Os apartamentos do Marquês de*
CaraveHas (apenas 4 por andar)
têm salão, 3 quartos, dependências
completas, 2 elevadores sociais,
1 de serviço e vaga na garagem.

Muito importante: sua fachada ¦
é inteiramente revestida com
cerâmica do famoso artista plástico
Francisco. Brennand.vmm*^TmmÃj&

^m. MIADOJEQUmBÁ,1
Siga » Rua Jardim Botânico até o Jóquei Clube. Dobre a direita para a Rua Major Rubens V« («queto
do Corpo de Bombeiros) e suba até encontrar um larguinho de paralelep.pedos com uma arvore no

meioXm no número 1 da Rua Jequüibá, e o Parque Maria Fontenelle onde f.ca o Edifício Marques

de CaraveHas.
Incorporação e Construção:

ftahitaf
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A.

Financiamento:

BRADESCO-RIO S.A.
Crédito Imobiliário

Informações e vendas: |

!oimbral
•mpreendirrwntoj imobiliário»

Av. Franklin Roosevelt, 23 - grupo 1 010 - Tel.: 252-6185
Stand Tel.: 27-4-3198

EDIFÍCIO
MARQUÊS DE CARAVELLAS
SINAL .„~~ Cr$ 29.000,00

ESOOTÜRA Cr$ 37.000,00

PRESTAÇÕES DURANTE A
.CONSTRUÇÃO: Cr$ 6.000,00
(FIXAS E ffiREAJUSTÁVElS)

SALDO FINANCIADO EM
60 MESES.

Entrega em junho de 77.
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Procurador da República
reage à crítica de Senador
sobre reforma judiciária

Brasília — "Jamais 
poderia pensar que a pai-

xão política e o radicalismo oposicionista pudessem
levar o eminente Senador Paulo Brossard a pôr de
lado uma amizade de 30 anos, para vir, de público,
passar-me um diploma de inépcia, que não posso
aceitar".

Com essas palavras o Procurador-Geral da Re-
pública, professor Henrique Fonseca de Araújo, rea-
giu ontem às declarações do Senador do MDB, pu-
blicadas no JORNAL DO BRASIL do dia 10 deste
mês, criticando a Reforma Judiciária.
DIAGNÓSTICO

"Realmente", prosseguiu,"outro significado não po-
dem ter suas declarações de
que esta reforma não refór-
ma coisa alguma" e, ainda,
de que "se este projeto fos-
se aprovado hoje, sem ne-
nhuma modificação, não
melhoraria em nada a pres-
tação jurisdicional", para
julgar um trabalho elabora-
do com base no relatório do
Supremo Tribunal Federal,
a que se denominou de
Diagnóstico do Poder Judi-
ciário, encaminhado ao Po-
der Executivo, acompanha-
do de 92 volumes contendo
sugestões, legislação e farto
•material doutrinário."

"Não fossem as responsa-
bilidades do cargo que exer-
ço, e, também, ser atingido
pelas infelizes declarações
do Senador gaúcho, um dos
mais eminentes juizes que
integram o Supremo Tribu-
nal Federal, o-ilustre Minis-
tro Rodrigues Alckmln, que
prestou, em caráter pessoal,¦sua inestimável colaboração
ao anteprojeto que, com pe-
q u e n a s alterações, foi
transformado rio projeto
submetido à consideração
do egrégio Poder Legislati-
vo, e preferiríamos, mais
uma vez, permanecer em si-
lêncio, diante da nova, in-
justa, inexata e apaixonada
critica daquele ilustre par-
lamentar."
MELHORIA
NO JUDICIÁRIO

O Procurador-Geral da
República passou a defen-
der a reforma constitucio-
nal, em tramitação no Con-
grasso Nacional, de cujo
projeto íoi ele o autor prin-
cipal:

"Não é exato que a refor-
ma, tal como proposta, não
reforma coisa alguma.
"Basta que se tenham em
conta as novas funções atrl-
buidas ao Supremo Tribu-
nal Federal: a avocação de
causas em matéria de alta
relevância pública e a possi-
bilidade de interpretar, em
tese, atos normativos; o au-
mento do número de minis-
tros do Tribunal Federal de
Recursos, de 13 para 27,
com seções ou grupos espe-
cializados; a elaboração de
uma Lei Orgânica da Ma-
gistratura, a criação do
Conselho Nacional de Ma-
gistratura; a extinção dos
Tribunais de Alçada, para
pôr termo à grave anoma-
lia, que deveria iimpressio-
nar (muito mais aos que, co-
mo o Ilustre Senador, rei-
vindicam o imediato resta-
belecimento da vltalioleda-
d e , transitoriamente sus-
pensa, consistente em uma
segunda e última Instância
em matéria de legislação
estadual, composta de ma-
gistrados que ainda depen-
dem de acesso na carreira;
a proibição da acumulação
pelo juiz de mais de um

> cargo de magistério supe-
lior, público ou privado; a
possibilidade de se exigir a
aprovação em curso de es-
pecialização para atingir o
último grau da carreira; a
criação dos contenciosos tri-
butário, previdenciário e de
pessoal, permitindo mais
pronta solução, ainda na es-
fera administrativa, sem
prejuízo da garantia constl-
tucional de recorrer ao Ju-
diciário; a possibilidade da
adoção do júri misto, para
o julgamento do homicídio
doloso; a restituição ao Po-
der Legislativo da compe-
tència para legislar sobre
organização judiciária etc."

"Improcedente, por outro
lado, a critica de que o'pro-
jeto ficou na esfera dos tri-
bunais, quando o problema

está na primeira instância.
Custa mesmo a crer tenha
partido do eminente Sena-
dor que é, sem favor, reno-
mado jurista e advogado.
Para cuidar e saber os pro-
blemas da primeira instan-
cia não se faz mister alt*-
rar t a Constituição, e, não
pode ignorar ' Sua Excelên-
cia, pois a mensagem é ex-
pressa, que à reforma do
texto constitucional seguir-
se-ão as leis complementa-
res e ordinárias, muito es-
pecialmente a simplificação
dos códigos de processo. E'
evidente, porém, que o pri-
meiro passo há de ser, ne-
cessariarriente, a reforma
da Constituição. Só faltou
ao ilustre parlamentar
subscrever a critica feita há
alguns dias por certo advo-
gado, de que o projeto não
previra a criação de varas
distrital, nas grandes cida-
des".

"Esclareça-se que nada
tem a ver o bom funciona-
mento do Poder Judiciário,
do ponto-de-vista da pres-
tação jurisdicional que lhe
incumbe, com as garantias
ou prerrogativas do Poder
Judiciário, das quais apenas
uma está transitoriamente
suspensa. O Poder Judicia-
rio não funcionou melhor
no período de 1946 a 1964,
do que, desde então, até
agora. Não tememos, mes-
mo, afirmar que, apesar d-.s
deficiências, sobretudo ma-
teriais, vem funcionando
muito melhor, pelo menos
em muitos setores. Posso
dar meu testemunho, por
exemplo, no que diz respei-
to ao Egrégio Tribunal Fe-
deral de Recursos, modelar
e incansável nos seus traba-
lhos."

DEFESA DO CONSELHO
"Diga-se ainda", conti-

nuou o Procurador-Geral da
República, "que paises da
mais alta cultura não le-
vam vantagem sobre o nos-
so, em matéria de Poder Ju-
diclário. Veja-se o exemplo
da França, pátria de Mon-
tesquieu, em que a Consti-
tuição em vigor não deu se-
quer ao Judiciário a con-
dição de Poder. Trata ape-
nas, no Titulo VIH, "da au-
toridade judiciária". Não
consagra a tríplice garan-
tia, mas tão só a da "ina-
movibilidade", na qual se
inclui, é verdade, a garantia
de não perdei- o cargo por
ato discricionário. Mas não
se exige sentença judiciária.
Por outro lado, o Conselho
Superior da Magistratura,
por ela criado, é presidido
pelo Presidente da Repúbli-
ca, e seu vice-presidente é
o Ministro da Justiça. Seus
restantes membros, em nú-
mero de nove, são nomea-
dos pelo Presidente da Re-
pública, "nas condições fi-
xadas por uma lei organi-
ca."

"Em obra recente — Li:
bertés Publiques — Clau-
de-Albert Coliard mostra-se
cético em relação ao valor
de principio da inamovibi-
dade, pois, se constitui-uma
garantia contra a demissão
do magistrado, não lhe con-
fere nenhum direito e m
matéria de promoção. Entre
nós, o que o projeto censa-
gra, embora com o mesmo
titulo, é coisa completamen-
te diversa, pois o Conselho
será constituído exclusiva-
mente de Ministros do Su-
premo Tribunal Federal, o
que assegura a plena inde-
pendência do Poder Judicia-
rio. Parece não ser necessá-
rio dizer mais para demons-
trar a total improcedència
e a Injustiça das críticas
feitas pelo eminente sena-
dor", concluiu.

A magistratura e as
garantias clássicas

O Senador Paulo Bros-
sard (MDB-RS) havia de-
clarado, em palestra na
OAB de Porto Alegre, não
acreditar "em reforma do
Poder Judiciário quando es-
te Poder não tem as garan-
tias clássicas da magistra-
tura". "Esta reforma",
acrescentou, "não reforma
coisa alguma. Se este proje-
to fosse aprovado hoje, sem
nenhuma modificação, não
melhoria em nada a pres-
tação jurisdicional".

Para ele o projeto "fica

na esfera dos tribunais su-

periores, quando o grande
problema está na primeira
instância".
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Ao lado de Faria Lima, Geisel cumprimentou os primeiros colocados na Escola de Guerra Naval
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Bispo de Goiás afirma que
todos devem responder às
cartas de presos políticos

Brasília, Curitiba, Belo Horizonte — "Qualquer
cidadão pode e deve responder a. carta de um preso,seja ele qual for, mesmo sendo um preso político",afirmou, ontem, o Bispo de Goiás e presidente do
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), D Tomás
Balduíno, cuja troca de correspondência com um
condenado de São Paulo foi divulgada pelo Secre-
tário de Segurança daquele Estado, Coronel Erasmo
Dias. Para o Secretário, a atitude de D Tomás Bal-
duíno é subversiva.

O Bispo Auxiliar de Curitiba, D Albano Cavaliri,
e o secretário executivo do Cimi, Padre Egydio
Schwade, criticaram a atitude do Coronel Erasmo
Dias. Em Belo Horizonte, o Deputado Dalton Ca-
nabrava (MDB), que elogiou a ação do II Exército
ao estourar uma célula comunista em São Paulo,
disse que D Paulo Evaristo Arns tem o direito
legítimo de processar o Secretário de Segurança
paulista que, "confessadamente, praticou crime de
violação de correspondência".

Almirante diz que não se pode
prever país como reduto de pas

O Sr Paulo Brossard co-
mentou, na ocasião, decla-
rações atribuídas ao Presi-
dente Geisel de que se deve
aplicar o AI-5 num juiz
corrupto. "Isto mostra", dis-
se o Senador, "até onde nos
afundamos em matéria de
dissolução institucional, por-
que exatamente para punir
os que violam a lei é que
existem os tribunais. Nunca
foi atribuição do Presidente
da República, em tempo ai-
gum. investir-se das funções
de juiz para condenar juiz
ladrão. Basta lembrar que
o próprio Presidente da Re-
pública esta sujeita à júris-
dição do Supremo Tribunal
Federal".

O Comandante da Escola
de Guerra Naval, Almirante
Ibsen de Gusmão Câmara
advertiu ontem durante a
sc-lenldade de diplomação
de 113 oficiais da Marinha,
que, "ainda que se conside-
re o temperamento conci-
liador do povo brasileiro, e
nossa situação relativamen-
i;e cômoda quanto à dispo-
n.ibilidade de recursos natu-
rais, é irreal admitir-se a
vriori que o Brasil possa 

'

perpetuar-se como reduto
de prosperidade e paz."

. Na presença do Presiden-
te Geisel, o Almirante afir-
mou ainda que "se impõe o
fortalecimento do nosso po-
der militar, em grau con-
sentaneo com as possíveis
ameaças, porque a paz, que
tão arraigadamente aspira-
mos, não pede ser aquela
decorrente da debilidade mi-
litar, da submissão a impo-
sições alienígenas e da de-
sonra."

O FUTURO
. Após afirmar que "o po-
der de obliteração inimagi-
nável dos atuais sistemas
de armas nucleares inevita-
velmente coúduziu a .um
impasse militar e redundou
na quase total Inviabilidade
de um conflito generaliza-
do", o comandante da EGN
disse que "qualquer tentati-
va imparcial e sensata de
antever o desenrolar dos
acontecimentos futuros não
nos autoriza a' visualizar
uma evolução mais favorá-
vei da conjuntura mundial
nos anos vindouros. Ao con-
trário, as extrapolações jul<-
gadas válidas nos levam a
prever um agravamento de
multas das crises contem-
poraneas e, conseqüente-
mente, probabilidade d e
ocorrerem novos conflitos
militares, nem sempre pre-
visíveis na atualidade/mas
passíveis de concretizar-se
de forma inc-pinada, envol-
vendo nações pacíficas, mi-
litarmente despreparadas e
alheias às tensões que os
geraram."

Para o Almirante, o pais
poderá subitamente "ser ar-
rastado a situações de con-
flito incontroláveis, mesmo
que hoje não as possamos
configurar com suficiente
clareza.'1

"A crescente e Inevitável
interdependência entre as
nações, a importância
geoestralágica do pais para
o controle das criticas rotas
oceânicas do Atlântico Sul,
a nossa perigosissima su-
jelção aos fornecimentos de
petróleo estrangeiro, o en-
curtamento virtual das dis-
tancias conseqüente do
avanço '-ecnológico, bem co-
mo nosso próprio modelo de
desenvolvimento econômico,
calcado numa extrema de-
pendência de um perma-
nente fluxo de transporte
marítimo, levam-nos à con-
virção de que, paradoxal-
mente, a despeito do desen.
volvimento acelerado que
logrou alcançar nos últimos
anos. o Brasil, na medida
em que se avoluma sua :m-
pot' anciã no cenário inter-
nacional, gera prováveis
áreas de atrito e de con-
testação, e torna-se graiati-
vãmente mais visado e vul-
nerável, não apenas dentro
de suas próprias fronteiras,

mas principalmente nas
vastas extensões oceânicas".

O Almirante Ibsen. de
Gusmão Câmara salientou
que "a Marinha do final da
próxima década e dos.anos
90 deverá ser forjada desde
já, ou não estará pionla
para atender às exigências
de sua época, quando a
Nação brasileira, mercê das
fecundas e oportunas ini-
ciativas ora em curso, pro-
jetar-se-á com outras di-
mensões no cenário inter-
nacional. Corajosamente, o
Brasil lançou-se a ambicio-
sos programas de expansão
do comércio exterior e de
exploração dos recursos ido
mar, sobre os quais repou-
sam nossas aspirações de
desenvolvimento econômico
e social".

"A menos que seja feita
a perigosa opçã~ de acei-
tar-se uma larga marg?ni
de risco, precisaremos man-
ter no mais alto nível os es-
forços e os sacrifícios que
vêm sendo dedicados à revi-
talização do nosse poder
naval, para que, r.esse tu-
multuado final de século,
possamos garantir o mini-
mo de segurança indispen-
sável à defesa d-is crescen-
tes interesses marítimos do
pais" — concluiu.

A FORMATURA

O Presidente Geisel che-
gou à Escola de Guerra Na-
vai, na Praia Vermelha, às
9h45m, quando passou em
revista a tropa formalda em
sua honra. Às 10 horas, co-
meçou a cerimônia de: di-
plomação de 27 oficiais do
curso superior de Guerra
Naval, e 86 do curso de Co-
mando e Estado-Maior, en-
tre eles, cinco estrangeiros:
dos Estados Unidos, da Ve-
nezuela, do Paraguai, •da.
Bolívia e do Chile. .

Recepcionado pelo Minis-
tro da Marinha, Almirante
Geraldo Azevedo Henning,
o Chefe do Governo pre-
sidiu a solenidade acompa-
nhado do Governador Faria
Lima, do Ministro da Aero-
náutica, Brigadeiro Araripe
Macedo, dos chefes do
EMFA, do Gabinete Militar
e do SNT, Generais Moacir
Potyguara, Hugo de Andra-
de Abreu e João Batista
Figueiredo; e do chefe do
Estado-Maior da Armada,
Almirante Gualter Maria
Menezes de Magalhães.

Depois da leitura da or-
dem-do-dia do comandante
da EGN, o Presidente da
Repúbica entregou os di-
plomas aos primeiros colo-
cados: Capita o-de-Mar-e
Guerra João Batista Barcel-
los Pires Ferrão, do Curso
Superior de Guerra; e do
Curso de Comando e
Estado-Maior aos Capitães-
de-Corveta Álvaro Celso
Paranhos de Lima Porto, do
Corpo da Armada; José
Copello, do Corpo de Fuzi-
leiros Navais; e Octávio
Mello de Almeida Filho, do
Corpo de Intendentes da
Marinha.

O Chefe do Governo diri-
giu-se. após a solenidade, ao
Hotel Copacabana Pálace,
onde almoçou. Anterior-
mente, estava previsto um
almoço do Presidente com
seu irmão, General Or ando
Geisel, no Palácio da La-
guna.

Brigadeiro acha que a
discórdia ajuda decisão

"Discordantes, muito mais que dissidentes, são
essenciais à problemática de enriquecimento do
processo decisório", afirmou ontem o comandante
da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáu-

• tica, Brigadeiro Osvaldo Terra de Faria, em dis-
curso durante a cerimônia de formatura, que con-
tou com a presença do Presidente Geisel.

A solenidade da Ecemar foi a última formatura
militar à qual o Presidente Geisel compareceu este
ano. De todas as que contaram com sua presença,
a da Aeronáutica foi a mais curta de todas: 20 mi-
nutos, o suficiente para que os cinco primeiros colo-
cados das divers-as especialidades lecionadas na
escola recebessem seu cumprimento pessoal.

Discordância e dissidência
A mesa presidida pelo Presidente Geisel contou

com as presenças do Brigadeiro Nelson Freire La-
navere Wanderley, da reserva, do General Moacir
Potiguava, Chefe do EstadorMaior do Exército, do
Almirante Azevedo Henning, Ministro da Marinha,
do Governador Faria Lima, do Brigadeiro Araripe
Macedo, Ministro da Aeronáutica, do General Hugo

- de Andrade Abreu, Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República, e do General Batista Fi-
gueiredo, Chefe do SNI.

Em seu discurso, o Brigadeiro Osvaldo Terra de
Faria afirmou que os discordantes "buscam solu-
ções para problemas comuns a todos. Cultores do
principio da disciplina intelectual, não perturbam
o desencadeamento da decisão, da qual participa-
rami Ao contrário, incorporam-se como se sua
fosse, com reflexos positivos para a organização
como um todo"."Já os segundos, os dissidentes, buscam o poder
para si mesmos e, como tal, perdem de vista o cor,-
junto, maculando o processo decisório com lances
de auto-promoção, quase sempre ilusórios e lnefi-
de autopromoção, quase sempre ilusórios e inefi-
cientes", disse o Brigadeiro, para quem a Ecemar
"estimula a participação e a discordância, como
fatores de criatividade". ,

Este expediente, segundo o Comandante da
Ecemar, "propicia, pela própria dinâmica da parti-
cipação, o surgimento natural dos expoentes, dos
homens de valor inestimável para a Força, dos elei-
tos para em tempo de crise extrair sucessos dos fra-
cassos". Justificando sua posição, disse:

; "É importante¦ que assim.seja, em momentos
como o atual, de permanente confrontação interna-
cional, de cuja problemática decorrem fortes pres-
soes ideológicas, econômicas e psicossociais, em
aberto à nossa capacidade de resposta".' Na curta homenagem de ontem, à qual estive-
ram presentes ainda o Prefeito Marcos Tamoyo e os
três comandantes de áreas militares, o Presidente
Geisel cumprimentou pessoalmente os primeiros co-
locados ras cinco especialidades: Coronel Sócrates
da Costa Monteiro, Major Orlando de Andrade Car-
valho Tenente-Coronel Edison Martins, Major Egy-
dio iáuibelli e Tenente-Coronel Mauro Chaves.

Geisel chega às 9 e
deixa o Rio às 17h

O Presidente Geisel permaneceu oito horas no
Rio ontem, na última etapa do programa de for-
maturas militares que contaram com sua presença.
As 9h da manhã, ele desembarcou na Base Aérea
do Galeão, sendo recebido pelo Governador Faria
Lima; às 17 h, despediu-se, no mesmo local, dos
três comandantes de áreas militares e do próprio
Governador.

No curso desta semana, o Presidente da Re-
publica participou de sete cerimônias de formatu-
ras militares, no Rio de Janeiro e Resende. Onum,
em vez de almoçar com seu irmão, General Orlando
Geisel, no Palácio da Laguna, como estava previsto,
permaneceu no Copacabana Palace durante quase
quatro horas. Seu irmão não compareceu ao hotel.

Ida e volta
Ao chegar ao Galeão ontem áz manhã, o Pre-

sidente ficou 20 minutos na pérgola da Base Aérea,
conversando com o Governador Faria Lima. Às
9h20m, embarcou no helicóptero que o levou à Es-
cola de Educação Física do Exército, na Urca, de
onde se dirigiu para a Escola d- Guerra Naval. p~"a
presidir a formatura. Na bagagem presidencial,
havia um violão.

Antes de sua volta a Brasília, o Presidente
Geisel conversou durante algum tempo com o Ge-
n;ral João Batista Figueiredo, Chefe do SNI, e com
o Ministro Nascimento e Silva, que chegara ao local
do embarque num Bandeirante da FAB. No m=smo
Boeing-737 que o levou para Brasília, embarcou sua
irmã, Sra Amália Geisel, que caminhou até a pista
cem o apoio, do lado esquerdo, de uma bengala, e
do lado direito, do braço da Sita Amáâía Lucy
Geisel, filha do Presidente.

ASSUNTO FARISAICO

D Tomás Balduíno disse,
em resposta às denúncias
do Coronel Erasmo Dias,
que o "escândalo feito em
torno do assunto é farisai-
co. Na minha posição de
Bispo católico tenho mais
motivos de que qualquer ou-
tro homem para ter uma
solicitude especial com todo
preso.""Não fica bem ao Secre-
tário de Segurança" — des-
tacou — "ver fantasmas
rondando presídios ultra-
protegidos. Não é bom para
um Estado como São Paulo
ter um Secretáriio de Segu-
rança tão inseguro assim. A
meu ver, das duas uma: ou
uma carta a um preso poli.
tico é realmente considera-
da perigosa para a seguran-
ça do país ou então o Secre-
tário de Segurança está
aquém da sua missão."

"Um segundo ponto" —
comentou o Bispo de Goiás
— "se prende à afirmação
feita pelo Secretário de que
sou comunista. Sua con-
clusão é maior do que a
premissa da minha carta.
Ele falta totalmente à lógl-
ca em suas afirmações.
Concluir que eu seja comu-
nista por não concordar,
com a doutrina de seguran-
ça. nacional é igualmente
exorbitante. Se o Coronel
quer mesmo me acusar de
comunista que use argu-
mento mais convincente.
Esse foi muito primário."

Segundo D Tomás, "a ca.
lúnia levantada pelo Secre-
tário me parece a execução
de um plano maior. A meu
ver este não é um caso iso-
lado na conjuntura que en-
volve o atual relacionamen- '
to Igreja-Estado. Acho que
esta mobilização se apoia
num .pretexto ocultando o
real motivo. O pretexto da
acusação seria a minha car-
ta, mas o motivo ou o obje-
tivo que ele não revela tem
como alvo a própria Igreja,
atingindo um dos seus Bis-
pos.""Assim" — acrescentou —
"esse caso é apenas a contl-
nuação de uma série de
acontecimentos que vêm
ocorrendo, como a prisão e
os maus tratos feitos ao Pa-
d-re Maboni e a expulsão,
em forma de deportação, do
Padre Fontanella."

"Todos os casos vieram
em decorrência da nova ati-
tude da Igreja, que vem
isendo adotada através de
determinação do Episcopà-
do. Insisto em dizer que a
minha atitude não só em
relação à carta, mas tam-
bém ao Cimi, não é a at.:tu-
de isolada de um Bispo,
mas atitude coerente com
as diretrizes da comissão
representativa do Episcopà-
do. A própria citação que
faço na carta, considerada
forte ou atentatória ã segu-
rança nacional, já foi publi-
cada, divulgada e aprovada
pela CNBB.""Na opinião do Bispo,"não aceitar o documento
da CNBB é que deve ser
considerado como um ato
isolado no meio episcopal,
como ocorreu com alguns
cardeais que não o assina-
ram. Aceitá-lo, aprová-lo e
divulgá-lo, isto sim, é uma
atitude profundamente co-
legiada e profundamente
eclesial. E' nesta posição,
como pastor, que eu me sin-
to atingido por toda essa
movimentação partida de
um Secretário de Seguran-
ça Pública."

O secretárlo-executivo do

Cimi, Padre Egydio Schwa-
de, disse que o Coronel
Erasmo Dias violou a cor-
respondência, levando a pú-
blico cartas particulares *
endossou as considerações
da CNBB de que essa atitu-
de visa confundir a ação so-
ciai com uma atuação sub-
verslva.

Destacou que os trabalhoi
realizados pelos mlssioná-
rios têm o objetivo de aju-
dar o povo brasileiro na so-
lução de seus problemas.
Lembrou que essas ativida-
des são desenvolvidas den-
tro das leis vigentes nos Es-
tatutos da Terra e do Índio.
Por isso, considera descabi-
do apontar qualquer erro
no trabalho dos missionà-
rios e muito menos do pre-
sidente do Cimi.

O sacerdote não acredita
que o episódio agrave as re-
lações entre o Cimi e a Fu-
nai. "Elas já estão bem
ruins", acrescentou, sem
prever novidade. Advertiu
que latifundiários e gri-
leiros continuam atuando
livremente em áreas indíge-
nas, ao mesmo tempo qu»
se procura proibir a entra-
da de pessoas que, tíiurant*
anos, se esforçaram para
ajudar indios e posseiros." E' profundamente la-
mentável e estranha" a au-
tude do Secretário de Segu-
rança de São Paulo, decla-
rou o Bispo-Auxiliar d*
Curitiba, D Albano Cavalin,
ao condenar a violação da
correspondência de preso»
políticos e a liberação par*
divulgação.

D Albano Cavalin «Usst
que visita írequentemewt*
os 16 presos políticos n*
prisão provisória de Curiitl-
ba e que nunca soifreu qual-
quer pressão por parte da»
autoridades. "Tenho tido
toda a franquia para falar
com os presos a qualque*-
hora. Sempre me deixaram
a sós com eles".

Em Belo Horizonte, o D«-
putado Dalton Canabrav*
(MDB) denunciou que "*
violação dos direitos huma-
nos no Brasil tem ocorrido,
lamentavelmente, por parte'
das autoridades responsáf
veis pela segurança da po-
pulaçãp, como ocorreu ago-
ra com o Secretário ;de Se-
gurança de São Paulo". 71

"E< preciso" — advertiu ,
— "que tenhamos um mini-
mo de segurança, um mini-
mo de direitos a serem res-
peitados. Assim não é possí-
vel continuar. Viola-se uma
correspondência e tudo fica
na mesma? Nixon não foi
condenado e derrubado por-
que violou o direito de reu-"
nião?".

Para o parlamentar, 6 "
Cardeal-Arcebispo de São
Paulo, D Evaristo Arns, tem
o direito legítimo de proces-
sar o Secretário de Segu- :
rança .de São Paulo, que,
confessadamente, praticou
o crime de violação de cor-
respondência."E' de se elogiar a ação
das autoridades do II Exér-
cito no que tange à sub-
versão. No entanto,, ela nos
parece caolha, pois não en-
xerga do lado direito e até
hoje a eficiência no comba-
te às esquerdas não foi co-
locada em execução para
elucidar os crimes do terror
de origem na direita. Demo-
cratas que somos e que con-
denamos toda ação extre-
mista, de direita ou de es-
querda, gostaríamos que o
Brasil se sentisse tão seguro
e firme no combate a qual-
quer tipo de extremismo",
acrescentou o Sr Dalton Ca-
nabrava.

Padre da PUC encara
crítica como ajuda

Porto Alegre — "A Igreja,
guando critica e analisa a
realidade nacional, não
quer ser subversiva, mas
procura dar uma consciên-
cia aos governantes", disse
o Padre Fernando de Bas-
tos Ávila, da PUC do Rio de
Janeiro e que dirlgu o en-
contio piomovido pelo Bis-
pado de Santa Maria cem
prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores eleitos recente-
mente em 19 municípios da
região.

O Bispo cie Santa Maria,
D Ivo Lo ler, afi mou
que o verdadeiro sentido do

bem comum é uma conju-
gação de esforços para que
todos tenham "condições
mínimas e melhores para a
sua própria afirmação hu-
mana e cristã". O encontro
teve debates sobre a Igreja
e a sociedade civil, o senti-
do do bem comum e o exer-
cicio do Poder em função
desse bem. Discutiu-se tam-
bém a possibilidade de de-
senvolvimentos de projetos
comiu.s entre os municípios
e a diocese e o ensino da re-
ligião em escolas públicas
municipais.
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Diretor
Porto Alegre — O di-

retor da Carteira de De-
senvolvimento Urbano,

-Saneamento e Opera-
ções Especiais do BNH,
Alberto Klumb, afirmou,
ontem, que a Empresa
Brasileira de Transpor-
tes Urbanos (EBTU) —
responsável pelos proje-tos dos transportes de
massa — não terá con-
dições de assumir os In-
vestimentas que o Banco
deixará de realizar em
1977 na construção dos
metrôs do Bio e de São
Paulo.• Os recursos que o
BNH destinaria aos me-
trôs, antes do corte de
aplicações para projetosde transportes de massa,
eram es t ima d os em
Cv$ 1 bilhão para 1977.
O corte total de aplica-
ção de recursos peloBanco, de Cr$ 8 bilhões
100 milhões — que lm-
plica numa redução de
19% das aplicações glc~bais previstas para o pró-ximo ano — significa
também uma redução de
20% no crescimento do
próprio Banco. Em 1977,
o BNH terá um volume
de operação apenas 10%
maior do que em 1976.
ESQUEMA

Embora o BNH ainda
vá aplicar um volume
considerável de recursos
em projetos considera-
dos não prioritários no
próximo ano — poisexistem contratos assi-
nados— os dois metrôs
não estão incluídos en-
ire eles. Os contratos re-
ferentes à sua constru-
ção com aproveitamento
de parcelas de recursos
do Banco expiram no fi-
nal do mês em curso e
não serão renovados.

A verba do BNH apli-
içada nos metrôs desde oinício das obras será de
Cr$ 2 bilhões 800 milhões
no final de 1976, segun-
do o Sr Alberto Klumb.
O Banco financiou 15%
ida primeira linha do me-
trô do Bio e 15% do me-
trô de São Paulo."O Banco entrou na
área de transportes de
massa em 1973 porquehavia necessidade evi-
dente de recursos e não
havia uma forma de ar-
recadação específica pa-ra resolver os problemasdeste setor. Mas o Go-
verno passou a cuidar
mais detidamente do as-
sunto e criou a EBTU, a
quem foram sendo re-
passadas, gradativamen-te, as responsabilidades."

do BNH prevê dificuldades para os metrôs

SITO
MONTA-CARGAS SITO
264-2897/264-1050

. HH

ANDERS0N
CLAYT0N S/A

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

GEMEC RCA 200-75/50
CG.C. N.° 60.503.232/0001-94

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

; EXTRAORDINÁRIA
São convidados oi senhores

acionistas da Anderson Clayton
S/A Indústria • Comércio, • se
reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, no próximo dia 23
de dezembro de 1976, às 9 ho-
ras, na sede social à Rua For.
mosa, 367 — 15.° andar, neste
Capital, para deliberarem sobre:

a) Distribuição de dividendos
em dinheiro.

b) Outros essuntos de inte-
resst da sociedade.

Comunicamos acs Srs. Acionis-
tas que de acordo com o dis-
posto no Art. 19 dos Estatutos
Sociais, somente serão admitidos
à Assembléia os titulares de ações
nominativas, cujos nomes estive-
rem inscritos no respectivo re-
gistro até cinco dias antes e os
possuidores de ações ao portador
que a exibirem ou comprovarem
seus depósitos na sede da so*
ciedade (Departamento de Acio-
nistas) ou em estabelecimento
bancário no mesmo prazo.

I Slo Paulo, 14 de dezembro
de 1976.

A DIRETORIA
(P

FACA JÁ SUAS COMPRAS NO
SHOPPING CENTER DA GÁVEA:
VAGA CERTA PARA SEU CARRO,
CINEMA GRÁTIS PAR A
SEUS HINOS, MIL ARTIGOS
A SUA ESCOLHA.

^^mmmmtímwmmmw^'^ Httu^^gaEs^ggg^gggaaa&aga^J
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O Shopping Center da Gávea veio

para acabar com o natal do
empurra-empurra, da falta de vagas, do
carro multado, da chuva estragando os
embrulhos e a alegria.

O Shopping Center da Gávea é
o lugar ideal para se jazer compras de
natal. Tem conforto, tranqüilidade,
lojas boas e mil coisas úteis.

É como se fosse só você comprando,
numa mini-cidade de presentes.

ESTACIONAMENTO COBERTO PARA
2000 CARROS.

A qualquer hora que você chegar,
de 8 até vinte e duas horas, você tem
uma vaga garantida para seu carro no
estacionamento coberto do próprioShopping.

NO CINEMA, DESENHO ANIMADO
PARA SEU FILHO.

Antes, você praticamente amarrava
seu jilho para não perdê-lo no meio das
compras. Ele ficava cansado de tanto
andar e você comprava mal - porquecomprava depressa. E a frase ouvida
era "quero im'bora".

Agora, você pode deixar as crianças
no cinema grátis do Shopping
assistindo os mais gostosos e diversos
desenhos animados, enquanto faz as
compras.

E é bem provável que você ouça:"quero ficar mais".

3 ANDARES DE RUAS COBERTAS E
REFRIGERADAS,

No Shopping Center da Gávea você
tem o conforto de ruas privativas,cobertas e refrigeradas.

Lojas grandes, modernas e mais de
mil artigos para você escolher
à vontade.

Veja alguns exemplos:
Brinquedos. Artigos Infantis.

Bijouterias. Móveis. Tapetes. Obras de
Arte. Artigos de esportes. Roupas.
Sapatos. Bolsas.

Traga seu filho
para tirar uma foto
com Papai-NoeL

Marquês de São Vicente, 52. Aberto de 8 às 22 horas.

SHOPPING
CENTER
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Diretor do BNH prevê dificuldades para os metrôs
Porto Alegre — O di-

retor da Carteira de De-
senvolvimento Urbano,

¦ Saneamento e Opera-
ções Especiais do BNH,
Alberto Klumb, afirmou,
ontem, que a Empresa
Brasileira de Transpor-
tes Urbanos (EBTU) —
responsável pelos proje-tos dos transportes de
massa — não terá con-
dições de assumir os In-
vestimentos que o Banco
deixará de realizar em
1977 na construção dos
metrôs do Bio e de São
Paulo.• Os recursos que o
BNH destinaria aos me-
trôs, antes do corte de
aplicações para projetosde transportes de massa,
eram es t ima d os em
Cv$ 1 bilhão para 1977.
O corte total de aplica-
ção de recursos peloBanco, de Cr$ 8 bilhões
100 milhões — que lm-
plica numa redução de
19% das aplicações glo-bais previstas para o pró-ximo ano — significa
também uma redução de
20% no crescimento do
próprio Banco. Em 1977,
o BNH terá um volume
de operação apenas 10%
maior do que em 1976.
ESQUEMA

Embora o BNH ainda
vá aplicar um volume
considerável de recursos
em projetos considera-
dos não prioritários no
próximo ano — poisexistem contratos assi-
nados— os dois metrôs
não estão incluídos en-
ire eles. Os contratos re-
ferentes à sua constru-
ção com aproveitamento
de parcelas de recursos
do Banco expiram no fi-
nal do mês em curso e
não serão renovados.

A verba do BNH apli-
içada nos metrôs desde oinício das obras será de
Or$ 2 bilhões 800 milhões
no final de 1976, segun-
do o Sr Alberto Klumb.
O Banco financiou 15%
ida primeira linha do me-
trô do Bio e 15% do me-
trô de São Paulo."O Banco entrou na
área de transportes de
massa em 1973 porquehavia necessidade evi-
dente de recursos e não
havia uma forma de ar-
recadação específica pa-ra resolver os problemasdeste setor. Mas o Go-
verno passou a cuidar
mais detidamente do as-
sunto e criou a EBTU, a
quem foram sendo re-
passadas, gradativamen-te, as responsabilidades."

SITO
MONTA-CASGAS SITO
264-2897/264-1050

FABRICAÇÃO
MANUTENÇÃO
CONSERVAÇÃO
INSTAtAÇAO

ANDERS0N
CLAYT0N S/A

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

GEMEC RCA 200-75/50
CG.C. N.° 60.503.232/0001-94

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL
; EXTRAORDINÁRIA

São convidados oi senhores
acionistas da Anderson Clayton
S/A Indústria • Comércio, • se
reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, no próximo dia 23
de dezembro de 1976, às 9 ho-
ras, na sede social à Rua For-
mosa, 367 — 15.° andar, neste
Capital, para deliberarem sobre:

a) Distribuição de dividendos
em dinheiro.

b) Outros essuntos de inte-
resst da sociedade.

Comunicamos aoe Srs. Acionls-
tas que de acordo com o dis-
posto no Art. 19 dos Estatutos
Sociais, somente serão admitidos
à Assembléia os titulares de ações
nominativas, cujos nomes estive-
rem inscritos no respectivo re-
gistro até cinco dias antes e os
possuidores de ações ao portador
que a exibirem ou comprovarem
seus depósitos na sede da so
ciedade (Departamento de Acio-
nistas) ou em estabelecimento

i Bancário no mesmo prazo.

SIo Paulo, 14 de dezembro
de 1976.

A DIRETORIA
(P

FACA JÁ SUAS COMPRAS NO
SHOPPING CENTER HA GÁVEA:
VAGA CERTA PAR A SEU CARRO,
CINEMA GRAUS PAR A
SEUS FILHOS, MIL ARTIGOS
A SUA ESCOLHA.
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O Shopping Center da Gávea veio

para acabar com o natal do
empurra-empurra, da falta de vagas, do
carro multado, da chuva estragando os
embrulhos e a alegria.

O Shopping Center da Gávea é
o lugar ideal para se jazer compras de
natal. Tem conforto, tranqüilidade,
lojas boas e mil coisas úteis.

É como se fosse só você comprando,
numa mini-cidade de presentes.

ESTACIONAMENTO COBERTO PARA
2000 CARROS.

A qualquer hora que você chegar,
de 8 até vinte e duas horas, você tem
uma vaga garantida para seu carro no
estacionamento coberto do próprioShopping.

NO CINEMA, DESENHO ANIMADO
PAR A SEU FILHO.

Antes, você praticamente amarrava
seu jilho para não perdê-lo no meio das
compras. Ele ficava cansado de tanto
andar e você comprava mal - porquecomprava depressa. E a frase ouvida
era "quero im'bora".

Agora, você pode deixar as crianças
no cinema grátis do Shopping
assistindo os mais gostosos e diversos
desenhos animados, enquanto faz as
compras.

E é bem provável que você ouça:"quero ficar mais".

(WlMÈÉÈL
Marquês de São Vicente, 52. Aberto de 8 às 22 horas.

3 ANDARES DE RUAS COBERTAS E
REFRIGERADAS.

No Shopping Center da Gávea você
tem o conforto de ruas privativas,cobertas e refrigeradas.

Lojas grandes, modernas e mais de
mil artigos para você escolher
à vontade.

Veja alguns exemplos:
Brinquedos. Artigos Infantis.

Bijouterias. Móveis. Tapetes. Obras de
Arte. Artigos de esportes. Roupas.
Sapatos. Bolsas.

Traga seu filho
para tirar uma foto
com Papai-Noel

SHOPPING
CENTER

DA GÁVEA
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INPS queixa-se de excesso
de internações evitáveis
em hospitais sob convênio
d* Q?n íl^SC?' a-é °, fin^ d0 an°. um excesso
«»«! °° ™.Lmte"»çoes hospitalares em relação às
rnnL^8065' -^S 9ual* cerca de 600 mil foramconsideradas evitáveis, como casos de tuberculosepsiquiatria e hospitalizações para exame T Os exces-fica ocorreram em hospitais particulares sob convt
mShões a° S Uma d6"pesa extra de ?S 800
*<,« Era conseqüência desses fatos e da limitaçãodas suas despesas em Cr$ 98 bilhões para o tfróximo ano, o INPS vai intensificar o íontroíe Pdos
SmlnM68^' COm ° sistema ^ São e £°ígamento de contas por computação para corrie-ir
S10Sh AT^^er*ência foi ™* ontem pelo S!dente do INPS, Sr Reinhold Stephanes, a cer?a de300 dirigentes e proprietários de hospitais partícula-
mlZm^Se^TÍ0 Nacional «obre SI
Hotel 

Médlc°-HosPltalar, no Rio Othon Palace
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Anestesistas esclarecem
que em 14 mil operações
só houve um acidente

Recife — A Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos Hospitalares de Anestesia do Recife publi-cou ontem matéria paga nos jornais locais infor-
mando "à população e aos jornalistas de Pernam-
buco que de 14 mil 780 anestesias realizadas no
Estado — num total de 26 mil 446 horas de servi-
ços — foi verificado apenas um acidente, o qual se
encontra em fase de inquérito". ,

A nota foi publicada após a Associação de Im-
prensa de Pernambuco (AIP) ter ingressado com
ação na Justiça contra o presidente daquela enti-
dade, médico Cláudio Lisboa,, que disse que "está
para haver -muitas mortes, pois poderemos recusar
atendimento a filhos de jornalistas".

^Agradecemos a
^ f Confiança de nossos
\ \ Distintos Clientes e -i
y Fornecedores ^

Desejamos Festas e Ano '(¦¦-*„ - * #Novo com MUITA FELICIDADES

STATUS Na Residência

|jj ARISTIDES LOBO, 186 f&',%$'?'/ TELS: »IU(K -OAanAai %

JBjaA' Ir-W™»^Bjf .*^\ o l* \Xb
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Como o marido, Nàncy Stepan estuda o Brasil

Prof essora americana diz
que medicina brasileira
tem modelo inadequado

A professora da Universidade de Yale, NancyStepan, autora do livro Evolução e Gênese da Ciên-cia Brasileira, disse ontem na Fundação OswaldoCruz que "o ponto-de-vista da medicina estatís-tica, voltada para a saúde da população/foi aban-donado, no Brasil, em benefício de um modelo ba-seado nos hospitais e nas modernas especializaçõesmédicas que não é inútil, mas inadequado para arealidade brasileira".
t fantástico que o Brasil tenha cirurgiões dealto nível — continuou ela — mas eu gostaria desaber quantos acadêmicos saem das faculdadespara fazer plásticas, puxar olhos de mulheres equantos entram para a saúde pública, para a me-dicina sanitária. O Governo tem de dar incentivosa médicos de saúde pública, pois eles não são heróispara exercer uma medicina que não lhes. dá meiosde subsistência.

MEDICINA DE RICO
Eu posso falar dp cons-ciência tranqüila,'acrescen-

tou a professora Nancy
Stepan, porque nos Estados
Unidos também não há umsistema nacional de saúde,não há médicos para o inte-

/ riòr. Para ela, "o sistema demercado não dá para amedicina, pois nele sempre
.vai existir medicina para ri-co e medicina para pobre".A professora, em seu li-vro, analisa o papel da Fun-dação Oswaldo Cruz, emespecial, e de outros centros
de pesquisa, na formação
d ó pensamento científico
brasileiro. Para ela adependência econômica criaresistência, mas não sufici-
ente para impedir o desen-volvimento de uma ciêncianacional.

A Fundação Oswaldo
Cruz, mesmo, formou um
pensamento médico voltado
para o sanitarismo, numaépoca de dependência
econômica — acrescenta a
professora. Mas seu papelneste campo decaiu após adécada de 30, por motivos
econômicos, políticos e fato-
res ligados ao desenvol-
vlmento das pequisas nas
universidades.'

A professora Nancy
Stepan.está ro Brasil com
seu marido, Alfred Stepan,
autor de Os Militares no
Poder. Ambos vieram parao lançamento de Evolução

Manga tem
vacinação
em massa

Brasília — Em campanha
de massa, toda a populaçãodo Município mineiro deManga será vacinada con-
tra o tifo, doença que vem

. provocando muitas mortesna localidade," há. mais de15 dias. Para isso, a Centraide! Medicamentos (Cerne)
enviou ontem 50.mil doses
de vacinas antitiíicas â Se-cretaria de Saúde de Minas
Gerais.

Para atender a populaçãodo Norte do Estado, a Cerne
enviou também, como medi-
da preventiva, um reforço
ide vacinas: 100 mil dosesda Sabin e 50. mil anti-sarampo. No mês passadohavia remetido 130 mildoses da vacina contra sa-rampo, perfazendo um total
de 280 mil doses que serão
aplicadas na população demenos de cinco anos deidade.

A Cerne forneceu ontem
26 mil doses de vacinas con-tra tifo à Secretaria de Sa-
úde do Piaui, que imunizará
os trabalhadores das fren-
tes de trabalho a cargo do
39 Batalhão de Engenharia
e Construções do Exército,
conforme pedido que lhe foiúirlgido pela Sudene, atra-
vés do Grupo Especial deApoio às Calamidades Pú-
blicas (Geacap).

e Gênese da Ciência Brasi-
leira, pela Editora Arte-Nova, a mesma do livro de
Alfred Stepan.

Ela informou j que Alfred
Stepan está preparando umsegundo livro, O Sstado na
Politica, e para iss0 jámanteve alguns, contatos naárea ministerial..Na quinta-feira almoçaram com o
Ministro do Planejamento,
João Paulo dos Reis Veloso,
mas, segundo a professora,o encontro foi pouco pro-dutivo, porque estavam
atrasados e não tiveram
tempo suficiente para con-
tatos mais profunldios.

Quanto à inclusão de Al-
fred Stepan no gabinete de
Jimmy Carter, a Sra Nancy
Stepan disse que talvez isto
aconteça, mas só a nível de
assessoria, porque "às idéias
dele-se mostraram muito¦avançadas para o futuro
Presidente doa - E atados
Unidos, sobretudo sobre oCanal do.Panamá".

O novo livro de Stepan,
O Estado na politica, tenta
dar subsídios para compre-
ender a tradição latino-
americana da participaçãodo Estado na Política como
entidade concreta, como
nos processos de estatização
da economia, e não como
entidade abstrata, "surgida
das fantasias, de Hegel, on-
de se baseia a maioria dasteorias clássicas da poli-tica'.'

Mestrado
vai ser
financiado

A Secretaria Estadual de
Educação começará a fl-
nanciar, no próximo ano,
teses de mestrado e douto-
rádo sobre educação, obras

.escolares e saúde escolar,
para estudantes da UERJ,
UFRJ> UFF, PUC, Universi-
dade Católica de Petrópolis,
Santa ürsula, Universidade
Gama Filho, Fundação Ge-
túlio Vargas e. Instituto Mi-' litar de Engenharia.

O projeto, apresentado
pela Secretária Myrthes
Wenzel no 10.° Encontro deSecretários Estaduais deEducação, realizado emBrasília nó inicio deste mês,
está sendo elaborado emconjunto com a Secretaria
de Planejamento e preten-de preparar pessoal espe-
cializado, com conhecimen-
to mais amplo e direto daatual administração esta-dual.

Para obterem financia-mento, as teses devematender ou suprir necessi-dades e interessse do siste-ma estadual de educação,dentro de três temas consi-derados prioritários: edu-cação no Esta.lo do Rio deJaneiro, obras escolares nos'aspectos de engenharia, ar-
quitetura, urbanismo e eco-logia, e temas ligados àsaúde escolar.

PREVENÇÃO
Durante a sessão de on-tem do Seminário, o secre-tário de Assistência Médicado INPS, Sr José GranadoNeiya, afirmou que no pró-ximo ano o Instituto vai in-tensificar sua atuação naárea da medicina prevèn-táva individualizada, pelacriação do Setor de SaúdeComunitária nos seus am-bulatórios em toldas asCapitais, que incluirá vaci-nação de crianças, educaçãosanitária e atendimento

pre-natal.
O presidente do INPS dis-se que com a limitação dasdespesas para o próximoano, fixadas em CrS 98 bi-lhões — e não nos CrS 106bilhões inicialmente previs-tos — serão reduzidos o

programa de construções e•o.reequipamento das unida-des próprias, mas não se
prejudicará o atendimento
da população beneficiária.

O Sr Reinhold Stephanes
pediu aos dirigentes doshospitais pa ticulares maior
produtividade e redução doscustos operacionais pormeio de racionalização dosserviços, e criticou a sofis-ticação da Medicina, queaumenta os custos e não écompatível com o atual es» -
tágio de desenvolvimento
do país.

Acrescentou que a Pre-vidência Sociai brasileira
está interessada em daratendimento médico debom padrão à população,"segundo suas necessidades
e a capacidade de o paíspagar por esses serviços", etem-se procurado remune-rar mais realisticamente oshospitais, "mas seguramen-
te não conseguiremos acom-
panhar indefinidamente ocrescimento dos custos nes-

sa área". Atualmente, cadabeneficiário custa ao INPS40 dólares por ano(Cr$ 480), o mesmo valor
que a previdência socialdos Estados Unidos pagavapor cada beneficiário há 20anos, e que atualmente lhecusta 500 dólares por ano.O Sr Reinhold Stephanes
condenou também a proli-feração de hospitais de
pequeno porte — menos de200 leitos — que, pela sua
capacidade, sempre apre-
sentam custos elevados dosserviços, e também a con-
centração dos hospitais emcentros mais desenvolvidos,
fator "que precisa, ser me-lhor equacionado".

Na sua opinião, é necessá-
rio o surgimento de um em-
presariado mais sólido, quepermita u m desempenho
mais eficiente, a exemplo
do que ocorre em outras
áreas. • -.. ,

Além de pedir a compre-
ensão e a colaboração dosdirigentes dos hospitais pa-ra melhorar os serviços e onivel de saúde da popula-
ção, afirmou ainda que é
preciso haver confiança norelacionamento entre oINPS, os hospitais de con-vênio e a população bene-ficiária.

Quanto ao excesso de in-ternações, o presidente doINPS explicou que para esteano estava previsto umtotal de 5 milhões 800 mili n t e rnações hospitalares,
mas que até o final do anoo número deverá chegar a6 milhões 700 mil, acusando
distorções ocorrildasnarede
hospitalar privada, já queos hospitais próprios, no
primeiro semestre, estavamcom um nível de ocupação
bem abaixo dà previsãoinicial.

ESCLARECIMENTO

A afirmação foi feita émresposta às muitas noticias'
que vêm sendo publicadasna capital envolvendo
acidentes anestésicos, entreos quais da menor KeilaFalcão Bezerra (falecidaem operação de amígda-
las), e de Alcione Araújo
Torres Primo, que se encon-¦tra em estado de coma numdos hospitais do INPS.

Na nota divulgada ontem,a Sociedade de Anestesiaafirmou que seu propósitoera se pronunciar após adivulgação dos laudos téc-nicos apurados pelas dire-
ções dos dois hospitais, mas,"devido à forma como vemsendo veiculado o noticia-rio, somos obrigados a fazerdeclarações, tranqüilizando

a população e esclarecendo
a imprensa".

"Os casos ocorridos foramlevados ao conhecimerito daopinião pública peIa im-
prensa de maneira intensa
pela sua inesperada singu-laridade e, quanto ao cum-
primento de sua. missão es-
pecifica, não é irrelevante,
e, por isso, respeitável". Noentanto, somos obrigados,
pela responsabilidade quenos envolve, cientifica esocialmente, a discordar doestilo jornalístico em quefoi vazado o'noticiário so-

bre os assuntos em tela,
pois se para a coletividade
a confiança na Medicina é
importante, tanto mais pa-ra o exercicio desta é es-
sencial o equilíbrio dos pro-fissionais.

AMEAÇA

Sobre a ameaça do medi-
co em recusar atendimento
a filhos de jornalistas —
fato interpretado pelos dia-
rios locais como de greve —
disse ainda que a entidade
dos anestesistas: "Nunca se
cogitou de deflagrar greve.Não poderíamos pensar em
usar tal expediente, vez
que, como antes afirmamos,
a Medicina lida com a saú-
de e a vida do homem, e,
portanto, da mais alta im-
portancia para o dia-a-dia
da população o que accn-
teceu". ¦.

"Isso foi um apelo da di-
reção da entidade para
evitar um clima nervoso,
tanto do paciente como do
médico, o qual foi indicado
numa situação emocional'
negativa, que envolve a
população e a classe medi-
ca. Ele, o jornalista presen- '
te, consentiria em que seu
filho fosse submetido à in-
tervenção cirúrgica".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

SUBSECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO
TOMADA OE PREÇOS N.° 50/76

14.00 horas, pela Comissão Permanente de Licitações licita\Z-Tomada de Preços, para contratação de firmaStSíT

2;S Í7llt0'C8'pin,ei^ '"orador, estofador el.u-#§$3&msffimffl£
(a) Roberto Dantas Navarro

Diretor da Divisão de Licitação do Tribunal de Justiçado Estado do Rio de Janeiro
Mat. n.° 01/1671

áÈ\

^ MPAS/INPS

EDITAL

. Esteé
opnmeiro númeroda sua assinatura
dojonial do Brasil:

264-6807

RPni1,An,|SU^rÍnrdêfn.C!a Re9!0nal no INPS' a,rav« d" ComissãoRegIOnal de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional (CRATEP) da
ecimentos de Ensino convenentes com este Instituto que o
S 

cla.".ficatorio dos alunos selecionados para os estágios deN 
yel-Supenor" e "Ensino Profissionalizante de 2.» grau" serárealizada as 8 horas do dia 19 de dezembro de 1976, no cámpu,Umversitanus da UERJ, pavilhão 'REITOR JOÃO LYRA FILHO' àRua Sao Francisco Xavier n.° 524 - Maracanã.
O. alunos deverão apresentar-se às 7 horas e 30 minutosmunidos da respectiva Identidade e caneta.
A$. Instituições de Ensino que deixarem de enviar até d diaJO de novembro, impreterivelmente, as documentações exigidas

? T.<:,1 . 
se,ecionados, P"a o* «tágio», «rão consideradasResistentes para o ano letivo de 1977. (P

GOVERNO
DO ESTADO
DA BAHIA

SECRETARIA DO SANEAMENTO
E DESENVOLVIMENTO URBANO 

'

Alagados Melhoramentos S.A.
- AMESA

CG.C. 13.590.112/0001-91
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL N.° 03/76
taH,„AI!fad0S 

Me!horamen,0! S.A. - AMESA, empresa es-
IÍJ «onom'a.mis,a' 

vinculada à Secretaria do Sanea-

BonfSi 
e.9D]esenvnolv'men,° U*ano, com sede na AvenidaBonfim 191 - Dendezeiros, na Cidade do Salvador Capital

t'ã t 
a BaWa' ,0rna pÚblico' Para conhecimento dequantos interessar possa, que realizará CONCORRÊNCIA PÚ-BLICA para contratação de firma especializada, que deveráexecutar obras de canais de drenagem, em estacas pranchas deconcreto, pontes, passarelas e serviços de terraplenagem, narua Jardim Castra Alves e sua ligação com a rua Machado

C.°ni Th p". T^ 
dÕ 

LAla!>ados< "a CU«te do Salvador,Capital do Estado da Bahia, podendo, por conseguinte, apre'sentar proposta toda e qualquer firma de construção des-de quando cadastrada na AMESA e que satisfaça as con-dfçoes do supra referido Edital, o qual poderá ser obtido
pelos interessados, bem assim outros esclarecimentos, nasede da Empresa, ou se|a, na Avenida Bonfim, 191 - Den-dezeiros - Salvador - Bahia, onde, também, serão recebi-das 

^propostas 
as 15 (quinze) horas do dia 14 de janeiro

Salvador, 15 de dezembro de 1976.
(a) Eng.o Aldo Carvalho Andrade
Presidente da Comissão de Concorrência.

Haia u anc lerivo de H I
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das lâran|eira$j^^^a»| -^mm
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Varandas,
piscinas,

saunae
uma ruazinha

escondida
nas laranjeiras.

sScfaSs^ Laranjeiras logo no hall

SllSiafa1^^ »»«aaaaBSsBESSSãSSSa Íi=iÉÍF=SStes=^
Financiamento:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
João FortesEngenharia

.. ....... . ¦M
.-:¦:. -::V.:.\;

cmi CENTRO: Av. Rio Branco, 156 (Ed. Avenida Central)
idaxic. „ s.ot>reloja 307. tels. 222-2688. 252-7517IPANEMA: Rua Visconde de Pinijã. 580 - sobtelqja 220

lei. 2S7-2422 (PBX)

CORRETORES NO HALL DO PRÉDIO: RUA PEREIRA DA SILVA, 330
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EUA mobilizaram frota para o Brasil em 1964
Marcx de Sá Corroa

Entre os 31 milhões' de documentos
que a Biblioteca Lyndon Baines John-'
son guarda em Austin, no Texas, da pas-
sagem do Presidente pela Casa Branca,
17 comunicados do Estado-Maior Con-
junto norte-americano registram a ope-
ração militar que, no dia 31 de março de
1964, foi acionada para "marcar a pre-'sença dos Estados Unidos" no litoral bra-
sileiro durante os dias em que o Governo
Goulart caia.

Ela tinha um nome em código —
Brother Sam (Irmão Sam). Mobilizou
um porta-aviões, seis destróiers, um na-
vio para transporte de helicópteros e
quatro petroleiros. E ainda seis aviões de
carga, oito de abastecimento, um de co-
municações, oito caças e um posto de co-
mando aerotransportado. Previu embar-
quês de munição e um reforço de cara-
binas calibre 12 carregado para Porto
Rico. !

O Comando-Geral da operação foi
entregue ao General-de-Divisão George
S. Brown e de seus detalhes a Casa
Branca tomou conhecimento através de
um breve memorando endereçado ao As-
sessor Especial de Segurança Nacional,
McGeorge Bundy. A Brother Sam
não entrou em ação efetiva: foi gradual-
mente desmobilizada a partir do dia 2
de abril, quando ainda se encontrava
distante do ponto da costa brasileira pa-
ra a qual se dirigia: Santos, .no Brasil.
Os navios deveriam chegar entre 8 e 11
ao objetivo da missão.

O marinheiro
f 

-• ¦; '.¦'.'..

Mesmo sem ter sido disparada, a
Brother Sam fez parte muito tempo do
rol de assuntos que eventualmente afio-
ravam na discussão do movimento revo-
luclonárlo brasileiro e da política exter-
na norte-americana. Thomas Skidmore,
um brasilianista que passara a noite de
31 de março hospedado com o Embaixa-
dor Lincoln Gordon, revelou num artigo
da época que chegara a haver consultas
entre os consplradores brasileiros edi-
plomatas americanos sobre a. possibili-

dade de que o Governo dos Estados Uni-
dos pudesse dar apoio material à Revo-
lução.

Quatro anos mais tarde, o ex-Go-
vernador Carlos Lacerda participava de
uma entrevista no programa Firíng Une,
de Willin Buckley Jr., quando do audi-
tório um marinheiro afirmou que se
achava a bordo de um navio no Cari-
ve, às vésperas da Revolução, e recebera
ordens de rumar para a costa brasileira.

Durante muito tempo, esse aparte
_um programa de televisão foi tudo
quanto de concreto se ouviu falar a res-
peito da Operação Brother Sam. Sem
contar o depoimento de alguns lideres
revolucionários, como o General Olímpio
Mourão Filho, que admitiu ter "ouvido
falar da possibilidade de aproximação
de uma esquadra" americana. Ele nega-
va, no entanto, que qualquer auxílio mi-
litar tivesse sido prestado ao Movimento
— o que é exato.

A operação
Os documentos referentes à mobill-

zação da força-tarefa que se dirigiu ao
Brasil, à época reservados ou secretos,
estão hoje abertos à pesquisa na Biblio-
teca Lyndon Johnson.. Sua leitura con-
firma a existência da operação — e até
a palavra do marinheiro: o Caribe foi,
de fato, o ponto de partida de uma parte
da esquadra.

Ela descobre também o objetivo bá-
sico da Brother Sam, que não era de
apoio bélico, mas estratégico. Havia o
temor de que o Movimento no Brasil
viesse a ser derrotado pela,falta de com-
bustivel, se as lutas se estendessem por
muito tempo. De resto, .os papéis do Es-
¦tado-Maior Conjunto norte-americano
falam "em apoio logístico total ao Bra-
sil".

Eles especificam a natureza desse
apoio logístico, em ordem de 31 de mar-
ço. Naquela noite, o petroleiro Santa
Inez receberia no porto de Aruba, no Ca-
rlbe, 40 mil barris de gasolina comum,
15 mil barris de gasolina de aviação, 33
mil barris de óleo diesel e 20 mil barris

de querosene. Dali. pegaria a rota para
Montevidéu, advertido de que "o destino
real seria revelado mais tarde".

Outro petroleiro, o Chepachet, tra-
ria 35 mil barris de querosene, 40 mil de
gasolina comum e 33 mil da de avia-
ção. O terceiro barco, Hampton Road,
preparado para porto de pequeno cala-
do, carregaria 150 mil barris. E o quarto,
Nash Bulk, 56 mil barris de gasolina co-
mum, 39 mil da gasolina de aviação e 92
mil de querosene. Também estes ruma-
riam, em princípio, para o Uruguai, à
espera de novas instruções.

O apoio
Uma base para o cálculo do que esse

carregamento representaria pode ser ti-
rada da quantidade de gasolina comum
que, juntos, os quatro petroleiros trans-
portavam: 136 mil barris — correspon-
dente a um dia de consumo atual de to-
do o Brasil.

O Santa Inez, que chegaria entre 10
e 11 de abril ao destino, estava pronto
para zarpar de Aruba no dia 2 de abril,
pela manhã, quando o Governo dos Es-
tados Unidos já preparava o reconheci-
mento do Comando Revolucionário que
assumira com a queda de João Goulart.
E o Santa Inez seria o primeiro barco a
chegar. Não há registro de que essa cax-
ga tenha sido desembarcada.

Há mais de um indício de que, o de-
sembarque de combustível constituísse o
centro, ainda que não o todo da Brother
Sam. Por exemplo, após o comunicado
que dava conta da data provável de che-
gada do petroleiro Santa Inez à vizi-
nhança de Santos, uma ordem do Co-
mando-em-Chefe da Esquadra do Atlan-
tico estabelecia o plano de rota do por-
ta-aviões Forrestal: estaria na costa
brasileira no mesmo dia 11. Aparente-
mente, boa parte do aparato militar que
cercava a operação destinava-se a ga-
rantir o desembarque de combustível. O
Forrestal partiria de Norfolk, na Virgí-
nia, e sua -viagem estava sincronizada
com a do Santa Inez para convergir pa-
ra o mesmo ponto, no mesmo dia. .

O embarque de munição é apresen-
tado, num comunicado do Estado-Maior
Conjunto à Força Aérea, como missão
de apoio ao plano operacional de que
a Força-Tarefa Naval fora encarregada.
Destina-se à Brother Sam 110 toneladas
de armas e munições. E há mensagem
que fala em "encaixotar 250 carabinas
de calibre 12, consignar embarque para
Brother Sam e enviar por via aérea à
Base Ramey, em Porto Rico". A data é
í.° de abril. No dia seguinte, quando
toda a operação começa a ser desmobi-
lizada, uma outra ordem à Força Aérea
não suspende imediatamente o envio de
armas: elas deveriam ficar guardadas
em Fort Dix ou na Base McGuire, em
Nova Jérsei, da Força Aérea, ou na ba-
se Ramey. Essa parece ter sido a última
parte da Brother Sam a ser. recolhida.

Na tarde de 3 de abril, um comuni-
cado recomendava: "110 toneladas de
munição e armas continuarão retidas na
Base McGuire, enquanto o Embaixador
Gordon determina se as Forças militares
brasileiras precisarão de um apoio ame-
ricano antecipado". E mantém-se a
Força-Tarefa até a tarde do dia 3 de
abril, quando uma manobra simulada
encobre e disfarça toda a operação, fi-
nalmente cancelada. E, a essa altura, jà
não estava em missão de apoio ao de-
sembarque de combustível.

Os papéis do Estado-Maior Conjun-
to norte-americano revelam que, nos
dias da queda do Governo Goulart, os
Estados Unidos' tinham um plano de
emergência pronto para influenciar os
acontecimentos no Brasil. Mas a exis-
tência da Brother Sam pode ser vista
hoje do angulo de outro documento tam-
bém guardado na Biblioteca Lyndon
Johnson. E' um telex dirigido ao De-
partamento de Estado no qual, como
costuma acontecer na América Latina,
se revela à disposição do Governo arr-
gentino em pedir, através da OEA, a in-
tervenção no Brasil, se ocorresse no país
uma guerra civiL Esse despacho situa a
operação Brother Sam na época e no
continente.

Argentinos iam
pedir intervenção

País: Brasil-Argentina

Data: .1» de abril de 1964
Distribuição: 2 de abril

Assunto: O Governo da Argentina preten-
de jpedir intervenção da Organização dos Es-
tados Americanos na hipótese de uma luta
aberta no Brasil. e"(<;jV;

Numa conversação privada de lv de abril
de 64 o Dr Leopoldo Suárez, Ministro da Dé-
fesa da Argentina, disse que se for aberta uma
luta militar no Brasil o Governo argentino
vai solicitar a intervenção da Organização dos
Estados Americanos. Suárez fez essa observa-
ção depois de uma conferência com o Presi-
dente Illia, com quem discutiu a situação
brasileira. Participaram da conferência o Pre-
sidehte Illia, Suárez e o Chanceler Miguel An-
gel Zavalla Ortiz.

(Telex recebido pele Casa Branca, vindo da CIA)

^

Os documentos estão
nas paginas 20 e 21

PRAIA DO FLAMENGO
ESQUEMA DE PAISSANDU COM BARÃO DO FLAMENGO-
Altohixocom salão,3 quartos(lsiiite),2 vagas
ao maior e mais belo parque desta cidade.
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vista que a gente vai
terládecima.¦ Chocante.

J) primeiro
Mandar fica
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Entrega em 18 meses. Financiamento
em 65 meses direto dolncorporadorsem
necessidade de comprovação de renda. 4
Mensalidades FDCAS durante a obra.
Corretores no local- Praia do Flamengo,
esquina dePaissandu com Barão do
Flamengo - diariamente, das 8 às 22 horas.
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Construção elncorporação

Socico
Companhia Construtora Socico

Planejamento e Vendas

^ CONSULTAN
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Av. Epitácio Pessoa, 874 - LAGOA-Tel: 247-6055
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Forças Armadas dos EUA liberaram os documentos
^-- Comando Força Aérea dos Estados Chefes do Estado-Maior Conjunto

Adiante estão os documentos da Opera- Chefes do Estado-Maior Conjunto ims _^tcm Unidos
cão Brother Sam liberados na Biblioteca Lyn- TI,,nr,ri!U,p l_5E  -_„„„„,„. ..„„„„*„ Prioridade

Adiante estão os documentos da Opera-
ção Brother Sam liberados na Biblioteca Lyn-
don Johnson, em Austin. Todos esses do-
cumentos foram- liberados pelo Governo ame-
ricano no decorrer deste ano. Alguns pela Ca-
sa Branca, outros pelo Marinha, Exército ou
Aeronáutica e a maioria pelo próprio Estado-
Maior Conjunto.

Essa documentação não é completa, pois
muitos papéis ainda são secretos. Mesmo ai-
cuns dos documentos transcritos não estão
na íntegra, pois têm trechos embargados que
poderão, ou não, ser liberados num futuro
próximo.

A tradução dos documentos foi feita com
respeito às siglas encontradas. Cada sigla de-
signa um organismo do Governo e a maioria
delas está traduzida no quadro próximo. Umas
poucas não foram identificadas, mas quase
Sempre se referem a organismos de escassa
importância.

. V>''"í.:
O significado

das siglas
CIA — Agência Central de Informações.

~: CINCLANFLT — Comandante-em-chefe
da esquadra do Atlântico.
- CINCLANT — Comandante-em-chefe do

Atlântico. Está baseado em Norfolk, na Vir-
ginia.

CINCSAC — Comandante-em-chefe do
Comando Aéreo Estratégico
-4 CINCSO — Comando em chefe do Sul,
baseado no Panamá. Reúne forças da Mari-
nha, Exército e Aeronáutica e é comandado
por um general de três estrelas. É o mesmo
que USCINCSO:

CINCSTRIKE — Comando em chefe das
Forças de Ataque. Baseado na Flórida e co-
mandado por um general de três estrelas.

CNO — Comandante de Operações Na-
vais

COMATS — Comando do Serviço Militar
de Transporte Aéreo

COMCARDIV 4 — Comando da 4a. Divi-
são de Porta-Aviões
COMDESDIV* 162 — Comando da 162a. Divi-
são de Destroyers

COMDESDIV 262 — Comando da 262a.
Divisão de Destroyers

COMNAVAIRLANT — Comandante da
Aviação Naval dò Atlântico

COMSECONDFLT — Comando da Segun-
dá Esquadra

COMSERVLANT — Comandante dos Ser-
viços do Atlântico

COMSOLANT — Comandante do Atlan-
tico Sul

COMTAC — Comando Tático Aéreo
"•" COMUSAFSO — Comando Sul da For-

ça Aérea
r'- COMUSSCJTF — Comando da Força Ta-

refa Conjunta do Comando Sul dos EUA
CSA — Chefe do Estado-Maior do Exér-

cito
CSAF — Chefe do Estado-Maior da Aero-

náutica
CVA — porta-aviões
C-135 — aviões de carga Hércules
EASTAF — Força Aérea do Leste
ETD — hora estimada da partida
FM — (from) de

**~ gp-3 — Código burocrático designativo
do tempo necessário para a liberação do do-
cumento

IAW — de acordo com
I & L — Instalações e logística
ISA — Assuntos de Segurança Interna-

cional
-< JCS — Estado-Maior Conjunto

jp„4 _ combustível de jato
JTF — Força-Tarefa Conjunta
KANKAKEE — um arsenal
MATS — Serviço Militar de Transporte

Aéreo
Z MSG — mensagem

NOTAL — demonstra que nem todas as
pessoas que receberam as comunicações an-
teriores receberam este telex; indica uma cer-
ta exclusividade na informação

NWI — índias Ocidentais'"'" 
OSD — Gabinete do Secretário de De-

fesa
PA — Relações Públicas
RUECAL, RUECKDA, RUECW e simila-

res — prefixos designativos de estações de
transmissão, siglas da burocracia das comum-
cações

TAC — Comando Aéreo Tático
USARSO — Forças do Exército Sul
USCINCMEAFSA — Comandante-em-

Chefe das Forças Armadas dos Estados Um-
dos no Oriente Médio, África e Sul da Ásia

I USN — Marinha dos Estados Unidos
USSCJTF — Força Tarefa Conjunta das

Forças Sul
• USSOUTHCOM — Comando Sul dos EUA

A grafia do horário

Todas as vezes em que aperecem nume-
ros tais como 011234Z Abril, são significati-
vos de dia, hora, fuso e mês. Os dois primei-
ros algarismos — 01, no caso — designam o
dia, os quatro seguintes — 1234 - a Hora e
os minutos — 12h34m, no caso. A letra Z de-
si«ma o fuso chamado Zulu, que e o da hora
Rio Há também o fuso E, da hora da Costa
Leste americana. Em seguida, vem o mes.

011234Z Abril, portanto, quer dizer: Às
12h34m do dia 1' de abril, hora do Rio.

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade.

Para: CINCLANT
CINCSTRIKE
USCINCSO

Secreto

A fim de apressar divulgação para
as agências interessadas em Washington
e eliminar a necessidade de reendereça-
mento elétrico, solicita-se a inclusão do
Departamento de Estado, CIA, Casa
Branca, e OSD como destinatários de
mensagens importantes relativas ã si-
tuação no Brasil. GP-3.

31 de março de 1964

Paul W. Tibbets, Jr.
_e General-de-Brigada USAF

Vice-Diretor para NMCS
Diretoria de Operações

DTG 311630Z Março 64

Preparado por: Capitão S. N. Baney,
USN

Distribuição Regular JCS

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade; Imediata

Distribuição Limitada

Para: CINCLANT
USCINCSO
CINCSTRIKE

UHra-secreto

Assunto: Deslocamento Força-Tare-
ia de Porta-Aviões.
Refs.: Plano de Emergência da
USCINCSO

1. Enviar CVA e Força-Tarefa de apoio
logo que possível. Destino inicial:
área oceânica nas vizinhanças de
Santos, Brasil. A finalidade da For-
ça-Tarefa de Porta-Aviões é manter
presença norte-americana nesta
área quando ordenado, e estar pre-
parada para cumprir missões que ve-
nham a ser ordenadas. Seguem ins-

¦ . trações adicionais.

2. Enviar as forças de reabastecimento
que forem necessárias.

3. Até segunda ordem, manter em sigi-
Io o destino deste deslocamento. As
Informações relativas a esse deslo-
camento serão distribuídas posterior-
mente.

4. Solicdita-se relatório de situação so-
bre o progresso da* missão. Gp-3.

31 de março de 1964 — 13h50m •

John L. Chew
Contra-Almlrante, USN
Vice-diretor de Operações

Preparado por: Capitão H. B. Stark,
USN

Distribuição Regular JCS e mais:
Casa Branca
Depto. de Estado
OSD (ISA)
OSD (PA)
CIA
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Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade

Para: USCINCSO
CINCLANT
CINCSTRIKE

Distribuição Limitada
Exclusivo JCS

Inform.: Deptf? Estado
Casa Branca
CIA
OSD
CSAF
CSA
CNO
NSA
COMATS

Ultra-secreto

O planejamento e ações militares re-
lacionados com a situação no Brasil de-
vem ser tratados dentro de maior sigilo.
Contudo, a fim de apressar divulgação
para as agências interessadas em Wash-
ington e eliminar a necessidade de re-
endereçamento elétrico, solicita-se a in-
clusão do Departamento de Estado, Ca-
sa Branca, CIA e OSD, numa base de
distribuição limitada, como destinatários
de mensagens importantes relacionadas
com esta situação. GP-4

Abril de 1964

Paul W. Tibbets, Jr.
General-de-Brigada da USAF
Vice-Diretor para NMCS
Diretoria de Operações

DTG 312217Z MARÇO

Preparado por: General Tibbets, Jr.
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Comando Força Aérea dos Estados
Unidos

Prioridade: Imediata

Para: MATS

Inform.: JCS/ZEN
CSA/ZEN
USCINCSO
CINCLANT
COMTAC
CNO/ZEN
COMSTS
CINCSTRIKE
CINCSAC
EASTAF

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade: Imediata

O 312250Z

FM OINCLANTFLT

Para RUECBAL/COMSECONDFLT
Distribuição Limitada

RUCKCR/COMSERVLANT

Inform.: RUEKDA/JCS
RUEKDL/CINCSTRIKE
RUCKCR/COMCRUDESLANT
ZEN/CINCLANT
RUECW/CNO
RUCKCR/COMNAVAIRLANT
RULPC/USCINSO
RUCKCR/COMSOLANT

Ultra-Secreto ,""

A. CINCLANTFLT 312046Z NOTAL
Esta é uma ordem de Operação CIN-

OLANTFLT 26-64
A ser rigorosamente cumprida.

1. Situação. CINCLANT ordenou a CIN-
CLANT despachar uma Força-Tare-
fa com porta-aviões rápido e o ne-
cessário apoio a operações no ocea-
no Atlântico Sul.

2. Missão. Realizar operações de For-
ça-Tarefa ao Sul do oceano Atlan-
tico, a fim de manter presença nor-
te-americana nesta área quando or-
denado e cumprir missões adicionais
que venham a ser determinadas.

3. Execução.

A. COMSECONDFLT

(1) Formar, designar e distribuir na área
oceânica nas vizinhanças de Santos,
Brasil, uma Força-Tarefa com por-
ta-aviões rápido composta de COM-
CARDIV 4 em Forrestal (CVA 59)
com Leahy (DLG 16) e COMDESDIV
262 no Barney (DDG 6), partindo de
Norfolk, Virgínia, aproximadamente
a 011200Z para chegar à área cerca
de 11 de abril.

(2) Grupo-de apoio de helicópteros com-
posto de Turckee (A0147), COMDES-
DIV 162 no Wa,re (D865), Summer
(DD692), Harwood (D861) e W. C.

Lawe (DD763) para COMCARDIV 4
e distribuir para chegar à área apro-
ximadamente a 14 de abril.

(3) COMCARDIV 4 deve estar preparado
para manter presença norte-ameri-
cana na área quando ordenado e
cumprir missões adicionais que ve-
nham a ser determinadas.

(4) COMCARDIV 4 deve abastecer uni-
dades durante a viagem em navios-
tanque' baseados nas Caraíbas para
que disponham de um máximo de
combustível ao chegar à área.

(5) COMCARDIV 4 deve submeter rela-
tórios de situação a partir de 1000Z
diariamente e enquanto a situação
o exigir.

B. COMSERVLANT v

(1) Helicópteros de Turckee para COM-
SECONDFLT para fins operacionais.

(2) Apoiar COMCARDIV 4 a caminho
para área, conforme solicitado, com

. navios-tanque baseados nas Caraí-
bas.

(3) Preparar para fornecer apoio logís-
•flco de reforço conforme ordenado,
inclusive AO, AE e AF.

X. Instruções de Coordenação.

. (1) Esta Ordem de Operação entra em
vigor para fins de planejamento
quando for recebida e para execução
a 011200Z aproximadamente. Perma-
necem em vigor até instruções pos-
teriores.

(2) Manter sigilo do destino deste des-
locamento. As informações serão dis-
tribuidas posteriormente.

(3) Completadas as operações, as forças
de helicóptero retornarão ao contro-
le de operações normal.

(4) Seguem instruções adicionais.

4. Administração e Logística. IAW CIN-
CLANTFLT Ordem de Operação 1-63.

5. Comando e CIGNAL.

A. Comunicações IAW CINCLANT-
FLT COMMOPLAN

B. CINCLANTFLT no QG em Norfolk,
Virgínia. GP-3

Oficial de Serviço TWC

312250Z MARÇO 64

Ref.: JCS 5594.

Ultra-secreto

qOMATS é designado agência C/S
da Força Aérea dos Estados Unidos para
completar missão ordenada no parágrafo
2 c p planejamento indicado no para-
grafo 4 da referência supra. GP-3

Nota: Referência corrigida conforme
AFXOP 65571 (010605Z)

31 de março de 1964

Jarnle Gough
Brigadeiro, USAF
Diretor de Operações

Preparado pelo Brlg. Gough

Instruções especiais:
ZEN
JCS (5-6)
CSA (7-8)
CNO (9-10)

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade

P 032115Z
FM USAFSO

Para.: RUEAHQ/CSAF
Distribuição Limitada

Inform.: RUCDAA/MATS
RUCSBR/SAC Citar MLP

^ 180-64
RUCDSQ/AFLC
RUEADX/TAC
RUEAKP/MAAMA OLMSTED

AFB PA
RULPC/USCINCSO
RUEKDA/J C S PETROLEUM

BRANCH WASH DC
RUECCR/DFSC WASH DC *¦'
BT

Ultra-Secreto

Assunto: Apoio da política para
USCINCSO

Reis.: A. JCS (S) SMSG 5591
B. CSAF (TS) MSG AFXOP

662U
C. USAFSO (TS) MSG MLP

.133-64

Ref. A designou e considerou não si-
giloso codinome Brother Sam. Ref. B
implica que o codinome se aplica
apenas ã parte do apoio sendo dado,
como resultado da Força-Tarefa da For-
ça Aérea ativada por C OF S. Ref. C são
os requisitos de política de Brother Sam
para um apoio logístico total ao Brasil.
Gs requisitos da Ref. C estão no plano do
Comando Sul da Força-Tarefa Conjunta
para o Brasil. Requisitos contidos na Ref.
C permanecem válidos. Solicita-se que
MAAMA seja informado para continuar
investigando capacidade de fornecedor
suportar requisitos submetidos e comu-
nique isto ao comando antes de entrar
num acordo contratual. GP-4.

032115Z ABRIL 1964

Oficial de serviço: WU/JEP

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade

FM CSAF Washington, D.C.

Para: ZEN/MATS
ZEN/SAC
ZEN/TAC

Inform.: RUEKDA/JCS
ZEN/CSA
ZEN/USCINCSO
ZEN/CINCLANT
RUECW/CNO
RUECYN/COMSTS
ZEN/EASTAF '
ZEN/AFLC

Citar AFXDO 65611.

Ultra-secreto

Esta mensagem é dividida em duas
partes.

Referência mensagem USAF —
AFXOP 65569

Para MATS.
O Comandante do Mats deve desig-

nar o General-de-Divisão George S.
Brown Comandante da missão para o
Projeto Brother Sam.
Para TAC.

TAC designará um' Comandante pa-
ra missão subordinada responsável pe-
ias operações de escolta caça/petroleiro
em apoio do Projeto Brother Sam. So-
licita-se avisar este comando do nome do
oficial designado.

011644Z Abril 64

Oficial de serviço: WU/JKD

Casa Branca
Washington

Mr. Bundy:
Este é um resumo do plano de emer-

gència do CINCSO proposto para o Bra-
sil.

B. K. B.

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade

Para: CSAF Distribuição Limitada
CSA
USCINCSO
CINCLANT
CINCSTRIKE
CINCSAC

Inform.: CNO
COMSTS
COMATS
EASTAF

Ultra-Secreto

Do Estado-Maior. Esta é uma rmensa-
gem de BROTHER SAM.

Assunto: Munição para o Plano de
Emergência 2-61, da
USCINCSCO

1. O CSA preparará e embarcará 110
S/T de munição para armas leves' 
consignado a BROTHER SAM em
apoio do plano operacional 2-61 da
USCINCSO para chegar à Base Mc-
Guire da Força Aérea NLT 011200
EST com destino ulterior, conforme
ordenado pelos JCS. Empregar pro-
cedimento SM-1090-62.

2. O CSAF garantirá ponte-aérea para
atender ao item acima. Reunirá e
manterá em posição a 011200 EST
seis aviões C-135 na Base McGuire
da Força Aérea com a finalidade de
seguirem para o seu destino.

3. Debitar à conta M és O de serviço re-
guiar. Manter registros separados
dos custos para levantamento pos-
terior dos gastos totais com esta ope-
ração.

4. O CSAF fica designado agência exe-
cutiva para desenvolver planos deta-
lhados destinados e fazer a ponte-
aérea, apoio de caças e petroleiros
para o transporte do material acima
até o seu destino. As forças consisti-
rão de aproximadamente sete aviões
C-135 (seis para transportar munição
e um para fins de apoio), oito caças,
até oito aviões de abastecimento, um
de apoio de socorro aéreo, um avião
de comunicações e um posto de co-
mando aerotransportado.

5. CINCSTRIKE, CINCSO, CINCSAC •
CINCLANT fornecerão as forças e o
apoio necessários à CSAF para o
cumprimento da missãovGP-4.

31 de março de 1964

L. A. Bryan
Contra-Almirante USN

Vice-Diretor de Logística
Estádo-Maior Conjunto

DTG 010102Z ABRIL 64

Preparado por: Coronel F. S. Donnell

Instruções especiais: Distribuição Llml-
tada JCS e mais:

Casa Branca
Depto. de Estado
OSD (ISA)
OSD (PA)
OSD (I _ L)
OIA

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade: Imediata

Para: USCINCSO Distribuição Limitada

Inform.: CINCSTRIKE
CINCLANT

Ultra-Secreto

Do Estado-Maior. Esta é uma men-
sagem BROTHER SAM.

Encaixotar 250 carabinas de calibre
12, consignar embarque para BROTHER
SAM e enviar por via aérea para a Base
Ramey, da Força Aérea, em Porto Rico,
a fim de chegar a 011800Z de abril para
retirada posterior. GP-3.

31 de março de 1964

L. A. Bryan
Contra-Almirante USN

Vice-Diretor de Logística
Estado-Maior Conjunto
DTG 010101Z ABRIL 64

Preparado por: Coronel J. W. Gilman.
Instruções especiais: Distribuição Limi-

tada JCS e mais: Casa Branca
Depto. de Estado
Secr. Defesa
OSD (ISA)
OSD (PA)
OSD (I & D
CIA

T*= I0I1IT CültfS Of st> '• 
_2*~*"". _-'.!

íSjJSSÍF" DUtrloitlon

omi!*»)
C£D ÍÍA). â
OSD (I_j)
CIA. .

ícs. ..'-í. "'-¦>*>

Ti—E5E5Õ

«B&JHt
:c_ BE:rs? urors ícs 55i>

bum «ml», «a» 1» »jaara cs>1 *»=»«••

• rr-tir. & —Hs- » »•» ¦**" •! 'v-~"!>

EKSo UX, .tíf w ¦* «*> *"' * **" '"" 
^

nnta n»t *=> «¦*•». •*» 0UKC3 '"^ Xct t***TJJ

,w»; ra-3 ^ „__»,_
/mm»_S*.... f»*3W.,

ee
tf
í!1

Kl STO

3_Vf*-_

ji-^t-io) r.'n*ar**'-*iíT?) .-•%;íií".'jl ora o'KUM-l(a>
V cr.-:':*-:}) '-i—:—' ?
li-.TEI ;::il 

'"• —'

^¦¦--¦¦~,a



JORNAL DO BRASIL D Sábedo, 18/12/76 D l9 Caderno
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"BrotherSam foi cancelada às 17h22m de 2 de abril
Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade

Para: DSA
CSAF
CSA
CNO
DFSC
MSTS Distribuição Limitada

Inform.: DOD
CINCLANT
•JINCSO

Ültra-Secreto

Do Estado-Maior. Esta é unia men-
sagem BROTHER SAM.

Assunto: Normas para o Plano de
Emergência do CINCSO.

1. Esta mensagem confirma os entendi-
mentos anteriores. Carregar o barco
Santa Inez, que chegará a Aruba,
NWI, 2200Z, 31 de março, com: 40
mil barris de gasolina comum, 15 mil
barris de gasolina de aviação, 33 mil
barris de óleo Diesel e 20 mil barris
de querosene. O Santa Inez seguirá
tara Montevidéu, Uruguai. Novas
instruções sobre o destino real deste
Darco serão fornecidas. Nenhuma re-
petição, nenhuma comunicação rela-

í" cionada com este transporte será di-
vulgada. Carregar o petroleiro n9 2,

' Chepachet, com 35 mil barris JP-4,
40 mil barris de gasolina comum, 33
mil barris de gasolina de avião 115/
145. Carregar o petroleiro n<f 3,
Hampton Roads, o máximo de JP-4
.para 24 pés de calado, aproximada-
mente 150 mil barris. Carregar pe-
troleiro n"? 4, Nash Bulk, com 92 mil
barris JP-4, 56 mil barris de gasoli-
na comum, 39 mil barris de gasolina

7: de avião 115/145. As mesmas instru-
'. 

ções de navegação se aplicam aos pe-
troleiros 2, 3 e 4.

8. Debitar à conta M & O de serviço

regular. Manter registros separados
dos custos paia levantamento pos-
terior dos gastos totais com esta ope-
ração. GP-3.

março de 1964
L. A. Bryan

Contra-Almiraate USN
Viec-Diretor de Logística
Estado-Maior Conjunto

Preparado por: Capitão Wellington H.
Lewi.. USN.

Instruções especiais: Distribuição Limi-
tada JCS e mais:

Casa Branca
Depto. de Estado
Secr. Defesa
ASD (ISA)
ASD (I & L)
ASD (Comptroller)

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade: Imediata

0 011900Z

PM USCINCSO

Ultra-secreto

Para: RULPAK/COMUSARSO
RULBER/COMUSNAVSO
RUEANP/COMUSAFSO

Inform.: RUEPCR/JCS
NO FORN. SC23030E

RUEKDL/STRICOM

1. USSCJTF, Brasil, incluído a partir de
011900Z abril de 1964. General-de-Di-
visão Breitweiser é designado CO-
MUSSCJTF, Brasil.

2. Comandos e seções de grupos de com-
bate USSOUTHCOM componentes
servem de incrementos iniciais de

pessoal, conforme indicado no para-
grafo 3.

3. CARGO PATENTE SERVIÇO FONTE:

COMUSSCJTF
Ajudante de ordens
Subcomandante•Escriturário/Estenógrafo
Funcionário da CIA
J-l (Adm./Pessoal)
Escriturário/Datilógrafo
Diretor de Informações
J-2 (Informações)
Graduado de Informações
Escriturário/Datilógrafo
J-3 (Operaç./planejam.)
Oficial equipe operações
Oficial de planejamento
Graduado de operações
Escrevente
Escriturário
J-4 (Logística)
Oficial de Suprimentos
Auxiliar Espec. de Admin.
Dept. J-6 (Com. & Eletr.)
Equipe Central MSG
Equipe Central MSG
Controle de Documentos

Gal.-de-Divisão
Capitão
Coronel
Praça
Civil
Ten.-Coronel
Praça
Major
Ten.-Coronel
Praça
Praça
Coronel
Ten.-Coronel
Comandante
Praça
Praça
Praça
Ten.-Coronel
Major
Praça
Major
Praça
Praça
Suboficlal

AF
AF
Exército
Exército
CIA
USAF
Exército
AF
Exército
AF
AF
AF
Exército
Marinha
Marinha
Marinha
Exército
Exército
AF
Exército
Exército
3? Exército
2? AF
Exército

USAFSO
USAFSO
USARSO
USARSO
USSOUTHCOM
USSOUTHCOM
USSOUTHCOM.
USAFSO
USSOUTHCOM
USAFSO
USAFSO
USSOUTHCOM
USARSO
USSOUTHCOM
USNAVSO
USARSO
USARSO
USSOUTHCOM
USAFSO
USARSO
USARSO
USARSO
USAFSO
USARSO

4. Só fornecer referências a esta força-
tarefa conjunta quando solicitado.

5. Todas as pessoas designadas para
trabalhar no Comando da JTF terão

. de ser submetidas secretamente a um
escrutínio de segurança.

6. Submeta os nomes das pessoas de-
signadas ao COMUSSCJFT/COMU-

' SAFSO INFO USSOUTHCOM.

7. USARSO fornecerá apoio logístico e
segurança local ao QG da JTF.

8. O pessoal deve comparecer ao Prédio
238 da Base Aérea de Howardàs
012000Z.

Abril de 1964

Oficial de serviço: WU/JKD.

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade.

Para: USCINCSCO

Inform. SECDEF
CSA
CNÒ
CSAF
CINCLANT

; MSTS
DSA
DFSC

".Thc 
Whití Houb*.

'%

Y^-^^y/<huz

ClHciO1*

Secreto.

Do Estado-Maior. Esta é uma men-

sagem BROTHER SAM.

1. E' o seguinte o relatório, sobre o car-
regamento dos petroleiros para o

projeto BROTHER SAM:

a. Carga CA-50 USNS Santa Inez ca-
lado 28 pés. Carregados 40 milhões
barris de gasolina comum, 33 mi-
lhões barris de óleo Diesel, 16 "li-

Üiões barris de gasolina de aviação
115/145, 20 milhões barris de quero-
sene. Partida de Aruba 020706Z, ETA

proximidades do Rio entre 10/11
aoril.

O. Carga CA-51 USNS Chepachet ca-
do 28 pés. Chegou a Aruba 021730Z
para carregar 35 milhões de barris
de JP-4, 40 milhões de gasolina co-

mum, 33 milhões de gasolina de
aviação 115/145, ETD 4 de abril ETA
vizinhança do Rio entre 14/15 abril.

c. Carga CA-52 SS Hampton Roads ca-
lado 24 pés, ETA Aruba 4 de abril

para carregar 130 milhões/150 mi-
lhões de barris de JP-4. EDT 6 de
abril, ETA proximidades do Rio en-
tre 14/15 de abril.

d. Carga CA-53 SS Nash Bulk, calado
28 pés, ETA Trinidad 5 de abril pa-
ra carregar 70 milhões de barris de
JP-4, 56 milhões de gasolina comum,
39 milhões de.gasolina de aviação
115/145, ETD 7 de abril, ETA proxl-
midades do Rio entre 15/16 de abril.

2. Solicita-se a USCINCSO .coordenar
com a equipe do país para:

a. Confirmar carregamento proposto
de Hampton Roads e Nash Bulk.

b. Designar portos de destino e insta-
lações receptoras. GP-4.

Abril de 1964

R. L. Walker
Coronel, USAF
Oficial Executivo J-4

022244Z ABRIL 1964

Preparado por: Coronel F. L. White,
USAF.

Instruções especiais: Distribuição JCS

e mais:
,Casa Branca
Depto. de Estado
Secr. Defesa
OSD (ISA)
OSD (PA)
OSD (I & D
CIA

Chefes do Estaoo-Maior Conjunto

Prioridade: Imediata

Para: CSA
CSA-
USCINCSO

Distribuição Limitada
CINCSTRIKE/USCINCMEAFSA
CINCLANT
CINCSAC

Ül
^^I^J-J^

Tirfor\/$

Com este memorando a Casa Branca co-
meçou a acompanhar a operação militar.
Os papéis iam para McGeorge Bundy, as-
sessor de segurança nacional de Johnson
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Ultra-Secreto

Do Estado-Maior. Esta é uma men-
sagem BROTHEK SAM.

Assunto: Munição para o Plano de
Emergência 2-61 do USCINCSO.

Referências: (a) JCS 5593, DTG .
010101Z; (b) JCS 5594, DTG 010102Z.

Missões nos parágrafos 2, 4 e 5 da
referência (b) são canceladas.

Manter armas leves e munição guar-
dadas em Fort Dix ou na Base Mc-
Guire, da Força Aérea, conforme for
mais apropriado, e as carabinas, re-
ferência A, na Base Ramey, da For-
ça Aérea. GP-4.

2 de abril de 1964

L. A. Bryan
Contra-Almirante, USN
Vice-Diretor de Logística
Estado-Maior Conjunto

Preparado por: Coronel J. W. Gllman,
USA. 
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. Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade

P 031724Z

Para: RUEKD/JCS
Distribuição Limitada

Inform.: RUESAU/Embaixada America-
na Rio de Janeiro

Ultra-Secreto

Citar: SC2329EOA

As seguintes são as recomendações
do USCINCSO relativas às mudanças de
ação do projeto BROTHER SAM e For-
ça-Tívrefa com porta-aviões.

1. 110 toneladas de armas e munições-
continuarão retidas na Base McGui-
re, enquanto o Embaixador Gordon
determina se as forças militares bra-
sileiras ou as forças policiais do Es-
tado necessitarão de um apoio ame-
ricano antecipado.

2. TAC, SAC e MATS estão liberados do
apoio de BROTHER SAM.

3. A Força-Tarefa com porta-aviões
prosseguirá em direção ao Atlântico
Sul até que o Embaixador declare
que uma visita a portos brasileiros
ou outras demonstrações america-
nas de poder naval são definitiva-
mente desnecessárias.

4. Só deve ser mantida a parte do mo-
vimento político que o Embaixador
considere essencial à situação aluai.
GP-4.

031724Z ABRIL 64

Oficial de serviço: WU-DRJ

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade: Imediata

0 031750Z

FM CINCLANTFLT

Distribuição Limitada

Para: RUECBAL/COMSECONDFLT
RUCKCR/ COMSER VL ANT

inform.: RUCKCR/CTG 22.9
RUEKDA/JCS
RUEKDL/CINCSTRIKE
RUCKCR/COMCRUDESLAÍíir
ZEN/CINCLANT . T-
RUECW/CNO
RUCKCR/COMNAVAIRLANT
RULPC/USCINCSO
RTJÔKCR/COMSOLANT —

Ultra-secreto

Cancelamento Ordem de Operação
26-64 CINCLANT r_;

A. CINCLANTFLT 312250Z MAR NOT-AL

i; Cancele Ordem de -Operação 26-64
CLF • M-,

2. Essencial tomar todas as precauções
para encobrir e dar recuo rápido em
todas as operações. Ordene COMCAR-
DIV 4 a completar reabastecimento
de Kankakee, conforme programado,
e depois dirigir-se à área de recuo
rápido em grupo. Movimentos d«
Kankakee à discrição de COMSERV-
LANT. '

3. Sugerir a COMCARDIV 4 fazer um
ataque simbólico OPS 8 aproximada-
mente contra recuo rápido das íor-
ças para longe de MHC, simulando
uma oposição imprevista e devolver
unidades às operações normais. Lea-
hy para se reunir a Quick Kick, como
programado. Movimentos de COM-
CARDIV 4 à discrição de COMSEC-
CONDFLT. GP-1.

031750Z Abnil 18A;

Oficial de serviço: WU/JKD. -jz

Chefes do Estado-Maior Conjunto

Prioridade: Imediata

0 021722Z

PM USCINCSO
Para: RULPAK/COMUSARSO '•

RULBCR/COMUSNAVSO
Citar:SC 23 14EO

RUHANF/COMUSAFSO £Õ
UULPPY/COMUSSCJTF

Inform. RUEKDA/JCS
Distribuição Limitada.

RUEKDL/CINCSTRIKE

Ultra-secreto

USSOUTHCOM MSG SC2303EO DTG-
011900Z abril 1964.

Encerrar USSCJTF, Brasil, a partir
de 022000Z Abril 1964 GP-4.
Informar: CJCS DJS NMCC OSD DIA
SACSA

Q21722Z abril 1964
li-'.

Oficial de serviço: TWC

Chefes do Estado-Maior Conjunto í

Prioridade: Imediata
Informação: Rotina

Para: CINCLANT

Inform.: USCINCSCO
Distribuição Limitada

CINCSTRIKE .,„.
CSA
CNO
CSAF
CMC

Ultra-Secreto >-

Assunto: Força-Tarefa com Porta-
Aviões

Refs.: a. JCS 5574, DTG 311907Z; b.
JCS 5587, DTG 312217Z

1. A situação atual no Brasil não exigi-
• rá a presença da Força-Tarefa ooijv

porta-aviões em águas oceânicas ao
Sul do país conforme ordenado na
referência A.

2. Por conseguinte, as instruções contlr,
das na referência A ficam a partir-
de agora canceladas. As forças en-
volvidas serão reenviadas às áreas
que se achar conveniente.

3. Continuar observando a referência K,~
no que diz respeito ao sigilo envol-
vendo esta operação. GP-3.

3 de abril de 1964— llh20m-

F. T. Unger
General-de-Divisão, USA
Diretor de Operações

DTG 031630Z ABRIL 64-.

Preparado por: Capitão H. B. Stark, USN

Instruções especiais: Distribuição Limi-
tada JCS e mais: Casa Branca,

Depto. de Estado
Secr. Defesa
ASD (ISA)
CL-.
NSA

De Lincoln Gordon
para Washington

(Pág. 22)



..22 - JORNAL DO bRA5H. D Sábado, 18/12/76 Q 1? Caderno

Gordon antecipou a liderança da Revolução
«*__.—

_.
americanos

Thomas Mann
'"**" Secretário de Estado As-
e~sistente para Assuntos La-

tino-Americanos.
st: Está aposentado e vive no~ "Texas.

Dean Rusk

/ •

• .• •. Secretário de Estado dos
" -Governos Kennedy e John-
': son."~*~ Está aposentado e leciona.
i-ie£i * * *

-¦._. Coronel J. C. King
.' Representante da CIA

junto ao gabinete do Pre-
sldente Johnson.

* * *

£e-! John Mac Cone
¦*•:--'Diretor da CIA. Foi no-
e meado pelo presidente Ken-

nedy logo depois da saída
. de Allen Dulles.
¦• Antes tinha sido diretor'da UPI.

J;Gen. Maxwell Taylor
'*""""; Assessor militar do Pre-

evidente Johnson, nomeado
~,,depois para a embaixada
&•. americana em Saigon.' *«..¦.. — se Harvard produzis-"""Se generais, produziria um
^'íviaxwell Taylor, dizem seus
U'amigos.

"lo,John Mae Noughton
&•>•>• Subsecretário da Defesa
i^-para Assuntos Internacio-
* 'nais. Era um dos mais pró-
£i.;ximos colaboradores do Se-

cretário Mac Namara, que
,, hoje é presidente do Ban-
£.,cp Mundial.
«£> • Mac Noughton morreu em
-¦1967 num desastre de avião.

* * *

IZZ Mc George Bundy
r'~ Era o assessor para as-
^*suntos de Segurança Nacio-
„,rnal do Presidente Johnson.
^•-Ocupou o lugar que com o
«"Presidente Kennedy era do"'¦professor Arthur Schlesin-"2"ger 

Jr. Para esse posto foi
designado, no Governo Ni-
xon, o professor Henry

^Kissinger, e na quinta-fei-
-.-ra o Presidente eleito Jim-
"• my Carter apontou seu es-
!* "colhido: o professor Zbig-
f niew Brzezinsky.

""¦' Richard Helms
.„-,.. Era o diretor de opera-

i-ções da CIA, segundo cargo
"•na hierarquia da agência."'Chegou a diretor da CIA ejçi demitido à época do caso
„,Watergate. Em seguida, foi

nomeado embaixador no
Trã.

tincoln Gordon
Era o embaixador ameri-

cano no Brasil. Ficou no
Rio até 1967, quando foi

^.designado Secretário de
,JBstado Assistente para As-
..suntos Latino-Americanos.
¦''Depois foi reitor da Univer-
¦'sidade Johns Hopklns, em

* Washington e passou a di-
: rigir seu Instituto de Estu-
-!dos Avançados.
-"•Esteve há poucos meses
_o Brasil. Vive na Virgínia.

*•>•:' * * *

General Breitweiser
Era o comandante das

forças aéreas no comando
Sul.

Está aposentado.

Gen George S. Brown
,.;,0 comandante da opera-
ção Brother Sam é hoje o
chefe do Estado Maior Con-
junto dos Estados Unidos.

General 0'Meara
. Era o comandante das

Forças Americanas no Pa-
gama.

.Está aposentado.

Ralph Burton
-- Subsecretário do Departa-
mento de Estado.

No dia 27 de março de 1964, o Emuaixa-
dor americano no Brasil, Lincoln Gordon, en-
viou um relatório secreto a cúpula do Gover-
no americano onde informava que a crise po-
lítica brasileira aproximava-se de um desfe-
cho, com a provável derrubada do Presidente
João Goulart. Antecipava que o principal li-
der da Revolução, que poderia ser deflagrada,
era o General Castello Branco.

Esse relatório resumia os acontecimentos
e as informações obtidas pela Embaixada nos
últimos dias e serviria sobretudo para orien-
tar as pessoas, como o Secretário de Estado
Dean Rusk que haviam conversado com Gor-
don dias antes. Ele embarcara para os Esta-
dos Unidos na noite do dia 13 (com tempo
para ver o comício da Central pela televisão)
e retornara no dia 21.

O relatório de Gordon reflete a seguran-
ça de suas previsões, pois no dia 27 ainda não
tinha explodido a crise dos marinheiros no
Sindicato dos Metalúrgicos, que uniria contra
Goulart a oficialidade ofendida com a quebra
da disciplina militar, nem o discurso do Auto-
móvel Clube, que foi pronunciado no dia 30.
(MSC). '

E' o seguinte o relatório, em sua versão
integral:

TOF SCCRET jhl
MEMORANDUM FOR: Mr. I eorgs Bundy

This ia an «dvancad copy of a moasagr»

vhich is boing dlstributed to th« addreaseas.

Richard Hei™r.

AtUchránt

27 Karch 1?6UTÕÃTTJ
TOP GrCílíi ¦> I

Memorando para: McGeorge Bundy. Es-
ta é uma cópia, enviada antecipadamente, de
uma mensagem que está senão encaminhada
a todos os seus destinatários. Richard Helms/
27 de marco de 1964.

Memorando pessoal do
Embaixador Gordon

Ultra-Secreto 27 de março de 1964

Fornecer cópias imediatamente para o Secre-
tário de Estado Rusk, Subsecretários Mann, Ralph
Burton, Secretário da Defesa McNamara, Subsecre-
tário McNaughton, General Maxwell Taylor, Dire-
tor da CIA John McCone, Coronel J. C. King, Des-
mond Fitzgerald, Bundy e Dungan na Casa Bran-
ca, General 0'Meara na Zona do Canal. Distribui-
ção adicional somente com autorização dos acima
mencionados.

1. Após a minha volta ao Rio, a 22 de março,
examinei minuciosamente a situação brasileira com
o auxilio de importantes figuras civis e militares
daqui, além da colaboração que me foi dada pelo
chefe da Embaixada de Brasília, do Consulado-Ge-
ral de São Paulo, e dos contatos selecionados que
fiz com alguns brasileiros bem informados.

2. Minha conclusão é que Goulart se acha ago-
ra definitivamente envolvido numa campanha pa-
ta conseguir poderes ditatoriais, aceitando para i*-
so a colaboração ativo do Partido Comunista Bra-
sileiro e de outros revolucionários da esquerda ra-
dical. Se tiver êxito, é mais que provável que o Bra-
sil ficará sob controle comunista, embora Goulart
talvez se volte contra seus defensores comunistas
adotando o modelo peronista, que, a meu ver, é do
seu gosto pessoal.

3. As táticas imediatas da guarda palaciana
de Goulart se centram em pressões para obter do
Congresso reformas institucionais, inalcançáveis por
meios normais, lançando mão de uma combinação
de manifestações de rua, greves reais ou ameaças
de paralisações, violência rural esporádica e abuso
dos enormes poderes financeiros discricionários do
Governo federal. Tudo isso conjugado com uma sé-
rie dè decretos executivos populistas, de legalidade
dúbia, e uma instigante campanha de rumores so-
bre os decretos visando a assustar elementos da re-
sistência. Especialmente importante neste contexto
é a capacidade de o Presidente enfraquecer a re-
sistência dos Estados, cortando financiamentos fe-
derais essenciais. O Governo vem também subme-
tendo estações de rádio e televisão a uma censura
parcial, aumentando o uso da agência de notícias
nacional, requisitando tempo para transmissão de
propaganda reformista, e fazendo ameaças pouco
veladas à imprensa da Oposição. A finalidade não
é realmente fazer reformas econômicas e sociais
construtivas, mas desacreditar a Constituição atual
e o Congresso, criando clima para um golpe a ser
dado de cima, que seria depois ratificado por um
plebiscito fraudulento e a reforma da Constituição
por uma Assembléia Constituinte submissa.

4. Não descarto inteiramente a hipótese de
Goulart acabar ficando assustado com esta cam-
panha e cumprir seu mandato normal (até 31 de
janeiro de 1966), realizando eleições presidenciais
em outubro de 1965. Se isso for viável, seria a me-
lhor solução para o Brasil e os Estados Unidos.
Contudo, está tão comprometido com a esquerda
revolucionária que as chances de se alcançar esta
solução pacifica através da normalidade constitu-
cional são de 50%. Ele poderá fazer recuos táticos
para tranqüilizar novamente a Oposição, como já
fez antes. Há indícios de que isso aconteceu nos úl-
timos dias, como resultado do grande comício da
Oposição em São Paulo, a 19 de março, da decla-
rada hostilidade dos Governadores dos principais
Estados do pais, e dás advertências e dos protestos
mal dissimulados da oficialidade, especialmente do
Exército. Mas a experiência mostra que cada recuo
tático revela o progresso considerável feito e que
cada novo avanço vai mais longe que o anterior.
Com seu tempo se esgotando e os candidatos à su-
cessão se reunindo ativamente na arena, Goulart

¦ está sob pressão e agirá com mais rapidez e menor
cálculo dos riscos. A má administração vem tam-
bém acelerando a taxa da inflação, havendo amea-
ça de um colapso econômico e distúrbios sociais.
Uma investida desesperada para obter Poder tota-
litário poderá ser feita a qualquer momento.

5. O movimento de Goulart, incluindo seus
aliados comunistas, representa uma pequena mino-
ria — não mais do que 15% a 20% do povo ou
do Congresso. Contudo, assumiu sistematicamente
o controle de muitos pontos estratégicos, desta-
cando-se a Petrobrás (que sob o decreto de 13 de
março está agora encampando as cinco refinarias
de petróleo particulares que ainda não se acha-
vam sob o seu controle), o Departamento dos Cor-
reios e Telégrafos, a liderança sindical no setor do
petróleo, ferrovias, portos, Marinha Mercante, nas
recém-formadas associações rurais de trabalhado-
res, e em algumas indústrias importantes, nas Ca-
sas Civil e Militar da Presidência, em importantes
unidades dos Ministérios da Justiça e Educação, e
em elementos em muitas outras agências gover-
namentais. Há nas Forças Armadas um certo nume-
ro de oficiais da extrema esquerda que obtiveram
promoções e missões importantes através de Gou-
lart, mas a grande maioria se compõe de legalistas

e anticomunistas, existindo ainda uma modesta mi-
noria de direitistas há muito favoráveis á um gol-
pe. A esquerda tem procurado infiltrar as Forças
Armadas através de organizações de sargentos e
suboficiais, tendo alcançado resultados signlflcati-
vos especialmente na Aeronáutica e Marinha.

6. A 21 de março fiz com o Secretário Rusk
uma avaliação do poder e espirito das forças de
resistência e das circunstancias capazes de gerar
violência interna e uma confrontação definitiva.
Acho que desde o comício sindicalista de Goulart
no Rio, a 13 de março, houve uma polarização ra-
dical de atitudes públicas e politlcas. Cristalizou-se
uma liderança em apoio aberto à Constituição e ao
Congresso, a reformas dentro da Constituição e à
rejeição do comunismo por pm grupo do Governa-
dores: Lacerda, da Guanabara, Adhemar de Bar-
ros, de São Paulo, Meneghetti, do Rio Grande do
Sul, Braga, do Paraná e (um tanto para minha sur-
presa) Magalhães Pinto, de Minas Gerais. Eles se
sentiram fortalecidos com a declaração clara do ex-
Presidente Marechal Dutra e o discurso de Kubits-
chek aceitando sua candidatura. O grande comi-
cio pró-democrático realizado em São Paulo a 19
de março, em sua maior parte organizado por gru-
pos femininos, forneceu uma importante demons-
tração de apoio popular de massa, que por sua vez
reagiu favoravelmente junto ao Congresso e às For-
ças Armadas.

7. Existe uma interdependência de ação entre
o Congresso e as Forças Armadas. A resistência do
Congresso a ações executivas ilegais e a descabi-
das exigências presidenciais de mudança constitu-
cional se baseia na convicção de que os líderes te-
rão cobertura militar, se tomarem uma posição con-
traria. A tradição legalista das Forças Armadas é
tão forte que elas gostariam, se possivel, uma co-
bertura do Congresso a qualquer medida contra
Goulart. Por isso, a ação do Congresso é uma das
chaves da situação.

8. Embora uma clara maioria dos parlamên-
tares discorde dos propósitos de Goulart e ache
que ele já demonstrou sua evidente Incompetência,
o atual consenso da liderança anti-Goulart no Con-
gresso é que será impossível conseguir agora maio-
ria absoluta na Câmara para um impeachment.
Eles também se opõem à mudança do Congresso
de Brasília, por considerá-la um novo golpe ao seu
já abalado prestígio, embora mantenham em abei-
to a possibilidade de uma fuga dramática para São
Paulo ou outra parte do país como último recurso,
na eventualidade de guerra civil ou uma situação
de guerra civil aberta. Concentram-se atualmente
na aprovação de algumas reformas brandas para
conter a campanha anticongresso de Goulart, e.
estudam outros meios mais afirmativos de demons-
trar resistência. É muito pouco provável que apro-
vem a lei de plebiscito, uma delegação de poderes,
a legalização do Partido Comunista, o direito de vo-
to aos analfabetos ou outras mudanças políticas
desejadas por Goulart.

9. Segundo todas as probabilidades, o desen-
volvimento mais significativo é a cristalização de
um grupo de resistência militar sob a liderança do
General Humberto Castello Branco, Chefe do Es-
tado-Maior do Exército. Castello Branco é um ofi-
ciai de grande competência, discreto, honesto e
profundamente respeitado, com forte dedicação a
princípios legais e constitucionais, e que até recen-
temente se esquivava às abordagens dos conspira-
dores antl-Goulart. Ele tem ao seu redor um grupo
de outras altas patentes militares e está agora as-
sumindo o controle e a direção sistemática dos inú-
meros grupos de resistência militar e civil em todo
o pais, até então vagamente organizados.

10. Castello Branco prefere agir apenas em
caso de óbvia provocação constitucional, isto é,
uma-ação de Goulart para fechar o Congresso ou
intervir num dos Estados da Oposição (sendo a
Guanabara e São Paulo aqueles em que é mais
piovãvel isso ocorrer). Ele reconhece, contudo, co-
mo eu também, que Goulart poderá evitar uma pro-
vocação óbvia, buscando um fato consumado atra-
vés da manipulação de terceiros, do arrocho flnan-
ceiro de Estados e de um plebiscito — incluindo os
votos dos analfabetos — em apoio de uma tomada
do poder ao estilo bonapartista ou degaullista. Por
isso, Castello Branco vem se preparando para uma
possivel ação provocada pela convocação de greve
geral, de instlgação comunista, por outra rebelião
de sargentos, pela realização de um plebiscito a
que o Congresso se oponha ou mesmo uma grande
reação governamental contra a liderança civil eu
rr.ilitar democrática. Em quaisquer desses casos, a
cobertura política teria de partir em primeiro lugar
de um grupo de Governadores de Estados que se
declarassem o Governo legitimo do Brasil, seguin-
do-se o endosso do Congresso (se ainda tiver po-
deres para agir). É igualmente possivel que Gou-
lart renuncie sob pressão de uma sólHa oposição
r.iilitar, fugindo do pais ou liderando um movimen-
to revolucionário "populista". As possibilidades in-
cluem claramente uma guerra civil com alguma
divisão horizontal ou vertical dentro das Forças
Armadas, agravada pelo grande número de armas
em mãos de civis dos dois lados.

Austin: 15 cents
por um segredo

Dentro de alguns anos, estudar a
história recente do Brasil poderá exi-
gir uma visita a Austin, no Texas. A!i,
a Universidade do Estado vem acumu-
lando, desde o inicio do século, aque-
Ia que, se ainda não o é, caminha pa-
ra ser em pouco tempo a mais rica
coleção de títulos sobre o Brasil exis-
tente no mundo, no Instituto de Estu-
dos Latino-Americanos.

A 100 metros do Instituto, sepa-
rada por'um chafariz, está a Bibliote-
ca Lyndon Bainés Johnson, uma caixa
descomunal de concreto i branco para
onde, desde que o Presidente deixou
a Casa Branca em 1969, foram leva-
dos os 31 milhões de documentos re-
ferentes a seu Governo — boa parte
dos quais se pode copiar por 15 cents.
Entre esses papéis, há oito caixas ver-
melhas, de um papelão especial, neu-
tro para que os ácidos não corroam a
história, de material sobre o Brasil.

Quase seis anos da história do
mundo, o período de Johnson no Go-
verno norte-americano, estão guar-
dados lá dentro, num arquivo de cin-
co andares que pode ser visto através
das paredes internas, de vidro, do
monumento, mas são inacessíveis pelos
elevadores, de cujos painéis não cons-
tam os pavimentos onde os papéis es-
peram pela sua gradual abertura aos
pesquisadores.

Mas o processo de liberação de
documentos oficiais, classificados ori-
glnalmente como reservados, confi-
denciais, secretos ou ultra-secretos,
vai rapidamente abrindo esse mate-
rial à consulta. Seu acesso é regulado
pelo princípio constitucional do direi-
to à informação e, de resto, o sistema
de desclassificação foi acelerado nos
Estados Unidos pela Portaria número
11 652, que em 1972 estabeleceu a des-
classificação automática de documen-
tos embargados, conforme sua cate-
goria, por prazos de seis, oito e 10
anos.

A Portaria regula, também o sis-
tema pelo qual é possível obter, por re-
querimentos específicos, a liberação de
qualquer papel oficial cujo período de
embargo se estenda além de dez anos.
E o oitavo andar do edifício, onde nu-
ma sala aquscida, acarpetada e silen-
ciosa, estão instalados os gabinetes de
consulta, um folheto anuncia ao visi-
tante, em letr;.s garrafais, impressas
nas cores da bandeira americana: "Co-
nheça seus direitos". Os direitos, no
caso, são os de acesso à papelada que
a Biblioteca guarda, ou qualquer ar-
quivo público do *pals.

Esse folheto ensina como se pode
fazer os requerimentos essenciais de
liberação, determina os prazos em que
os responsáveis devem responder ao
pedido, aponta as várias instâncias
em que cabe recurso a uma negativa
e fornecem a lista de todos os ende-
recos a que os formulários devem ser
encaminhados. Há um ano, uma pes-

quisadora americana, Phillys Mark,
começou a se interessar pela história
das relações Brasil-Estados Unidos em
1964. E, desde o momento em que ela
passou a bombardear os diversos es-
critórios do Governo com seus reque-
rimentos, as pastas relativas ao Brasil
começaram a receber todo o conteúdo
que lhe estava destinado. Hoje, elas
uma rica documentação sobre o peri-
odo imediatamente anterior à Revo-
lução de 64 e a fase Inicial dos gover-
nos revolucionários, até o ano de 1966.
Dali em diante, em parte porque o
prazo de dez anos para a desclassifi-
cação automática ainda não chegou, e
talvez à falta de interessados em li-
berà-las, elas se tornam cada vez mais
rarefeitas, à medida que se aproxi-
mava o fim da administração Johnson.

Mas, o que está aberto pode ser
visto, anotado e copiado sem qualquer
restrição. Ao candidato, um funciona-
rio da biblioteca explica as normas
básicas de comportamento na sala de
consulta — não fumar, não beber, não
levar sanduíches nem instrumentos
particulares de reprodução. Adverte-o
para a eventualidade de ser revistado,
caso haja a suspeita de que esteja le-
vando documentos para fora do pré-
dio, com ã mesma fria imparcialidade
com que o previne de que ninguém, lá
dentro, tem 0 direito a conferir-lhe os
apontamentos pessoais ou recomen-
dar-lhe um tratamento simpático à
figura do ex-Presidente e doador.

A entrada na biblioteca é franca. A
inscrição como pesquisador, imediata.
Uma cópia xerox de qualquer do-
cumento custa 15 centavos de dólar.
E, de fato, não há um só bibliotecário
que pergunte ao pesquisador o que ele
pretende fazer com os papéis que re-
quisita.

Ao contrário do que se pode pre-
sumir, não é a biblioteca Johnson
quem libera documentos. Ela os guar-
da e cumpre a legislação americana.
Um documento da CIA, por exemplo,
só pode ser consultado se a própria
CIA o liberar. E ao fazê-lo coloca-se
um carimbo no papel, onde vai men-
cionada não só a fonte da liberação,
como as iniciais do funcionário res-
ponsável pela medida e a data em que
isso foi feito.

De uma maneira geral, os do-
cumentos são liberados pelas próprias
fontes que os originaram. Assim, o
Conselho de Segurança Nacional li-
bera os papéis do Estado-Maior Con-
junto, o Departamento de Estado os
da Embaixada e a CIA os da CIA.

A Biblioteca Lyndon Baines
Johnson fica no campus Leste
da Universidade do Texas, em
Austin, 78705. Atende a consultas
das nove da manhã às cinco da
tarde, diariamente. Pode abrir
em fins de -semana especialmen-
te, atendendo a requerimentos
encaminhados com antecedência
mínima de dois dias. Fecha no
dia de Natal.

A CASA
MAIS BONITA

DA BARRA
Sabe aquelas casas de sonho que a gente só via no
cinema? Pois existe uma casa assim, prontinha, no trecho
mais sofisticado da Barra da Tijuca. Na única região da
Barra onde só existem casas (todas do mesmo nível).
Onde as ruas pavimentadas são sombreadas de coquei-
ros e amendoeiras. A casa jatem água, luz, gás e telefone
instalado e uma piscina maravilhosa com todos os equi-
pamentos. Agora preste atenção na descrição da casa: 1.?
pavimento: living em três planos (com pé-direito duplo);
sala de jantar, bar, lavabo, copa-cozinha Tiffany's, des-
pensa, área de serviço, 2 quartos de empregada, garagem
para 2 carros e um varandão que se abre para a piscina e
para os jardins. 2.° pavimento: sala íntima, 4 quartos
(sendo 1 suíte) e dois banheiros. Acabamento excepcio-
nal. Condições de pagamento superfacilitadas. Venha
hoje conhecer essa casa maravilhosa e comece a aprovei-
tar todas as delícias deste verão. Corretor no local: Santa
Helena (Av. das Américas, entrada perto do Dunas).
Tels. 287-2422, 399-4243 e 222-2688. Creci n.° 7. i
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& Soares diz que Espanha seguirá o exemplo de Portugal
O diálogo para
investimentos

São Paulo — O Primeiro-
Ministro Mário Soares afir-
mou que o objetivo de sua
presença em são Paulo é
estabelecer um diálogo cõm
os empresários portugueses,
para lhes dizer, como íez
em países europeus, que
Portugal está .aberto aos in-
vestimentas estrangeiros: O
Sr Soares chegou ao Palácio
dos Bandeirantes ás
Ívh3Um, e subiu imediata-
mente, em companhia do
Governador Paulo Egídio
Martins, para o Saião de
Despachos.

Meia hora depois, e m
conversai- aora jornalistas,
¦aiirmou: "Queremos d.zer
aos empresários portugue-
ses que o capital estrangei-
ro é bem-vindo ao nosso
pais, e que nos desejamos
que ele venha. Naturaimen-
te, para que ele venha, va-
mos estudar, como troca,
certas contraparUdas, para
lhe dar uma certa remune-' ração considerada juòta e' 
em condições de compatibi-
lizar com este mesmo capi-

; tal".

I DISCIPLINA
! .
j O Sr Soares lembrou que

fez o mesmo convite a em-
presários da Alemanha,

) França e Inglaterra. Adver-
tiu, apenas, que a aplicação
desse capital será disclpli-

\ nada por um código de in-' vestimentas, em discussão
¦ no, Parlamento. "A nosso
| ver, o código satisfaz os in-
í teresses dos investidores e
; o nosso próprio".
j! 

"Nós, até aqui, temos ai-
. cançado êxito nessa politi-
i ca, e, ao encontrar-me aqui,

em que há um esforço in-
« dustrial extraordinário, em
j que toda a classe empresa-
jj riál de São Paulo é reco-
j nhecidamente progressista

£ agressiva, gostaria de di-
zer, de uma maneira muito

f clara, que^serão bem-vindos
a Portugal os que quiserem

í trabalhar e investir".
Num discurso de 40 miinu-

I; Itos, na Federação das In-
dústrias, o Sr Soares reite-

;| tóu o apelo para que em-
i, presários portugueses e bra-
j sileiros façam investimen-
j tos em Portugal, e declarou

jj que "nós aceitamos as re-
1 'gras da economia de merca-
I do. E a prova de que aceita-
. anos essas regras é que nos-
I bo projeto político destina-
( se à integração de Portugal
Z no Mercado Comum Euro-
li ipeu, para o qual essas re-
fl 'gras são evidentemeni.e os
I princípios orientadores".

' Ressal* u que não era sua
intenção esconder as difi-
cuídades econômicas vivi-
das por Portugal, especial-
mente quanto à situação do
balanço de pagamentos e

j. do., déficit comercial com
"V a fias outras nações.
-Adiantou, contudo, que já
está em negociações um
empréstimo de 1 bilhão e
200 milhões de dólares com
os Estados Unidos, que per-
mlti-rá atender a todas as
necessidades atuais de cré-

\ dito do seu pais.

''Empresário acerta
jj fim de intervenção

"Tenho muita confiança
I em que tudo vai se resolver
| bem. Não queremos indeni-

zação alguma, apenas o di- ,
reito e as condições1 de con
tlnuár funcionando em Por-
tugal,'.' declarou.. 

" .
lÒ empresário Abílio'

Diniz,,dirigente do grupo de
superme rcados Pão de
Açúcar, logo'após o Primei-
ro-Ministro português t.e,r
garantido, na sede da
FIESP, uma 'solução justa ¦
para o problema da sua ém-
presa, proibida de funcio-
nar e mantida sob inter-
venção em Portugal.

O Sr Abílio e seu pai, Sr
Valêntim Santos Diniz,
abraçaram o Primeiro-Mi-
nistro ao fim do discurso em
que. ele fez um convite para
que os empresários paulis-
tas realizem investimentos
em' seu' país, garantindo que
os capitais lá estarão segu-
ros e respeitados, com a
certeza de que os lucros jus-
tos poderão ser retirados
sem dificuldades.

lie Paulo

í

ÚLTIMO DIA

O programa oficial do Sr
Mario Soares em São Paulo,-
na segunda etapa da visita
ao Brasil, completa-se hoje
com visitas a museus_ e
monumentos, à Beneficên-
cia Portuguesa, à Casa de
Portugal e ainda uma re-
cepção de gala no fechado
Clube São Paulo (onde só
entra homem), que retribui
o almoço ontem oferecido
pelo Governador Paulo
Egidio. Paralelamente o Sr
Soares busca brechas no
programa para os contatos
de seu interesse, com a co-
lonia portuguesa e com
sociólogos do Cebrap, inte-
ressados em conhecer deta.
lhes do processo de redemo-
cratização de Portugal.
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Soares dispensa a segurança e abraça muitos portugueses no Aeroporto de Congonhas

Nota do Itamarati
¦'1. Atendendo a convite do Governo

brasileiro, o Primeiro-Ministro da Repú-
blica portuguesa e Senhora Mario Soares
realizam visita oficial ao Brasil de 15 a
21 de dezembro de 1976. O Primeiro-
Ministro se faz acompanhar por Suas Ex-
celências os Senhores José Manuel de
Medeiros" Ferreira, Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Coronel. Mario Firmino Mi-
guei, Ministro da Defesa, Victor José Cos-
ta da Cunha Rego, Secretário de Estado-
Adjunto ao Primeiro-Ministro (Secretário
de Estado da Presidência do Conselho),
David de Jesus Mourão Ferreira, Secreta-
rio de Estado da Cultura, e outras au-
toridades e personalidades portuguesas.

2. Em Brasília, o Primeiro-Ministro
de Portugal foi 

"recebido 
em audiências

pelo Senhor Presidente da República Fe-
dérativa do Brasil, nos dias 15 e 16 de
dezembro. O Primeiro-Ministro fez ao
Presidente da República exposição sobre
a situação política portuguesa a partir de
1974 e o atual estágio da vida política
• econômica de Portugal.

"'3. O Primeiro-Ministro foi também
recebido em visitas pelos senhores Presi-
dente, do Senado federal, Presidente da
Câmara dos Deputados, Governador do
Distrito Federal e Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

4. Os demais membros da delega-

ção portuguesa mantiveram extensas e
construtivas conversações sobre os assun-
tos de suas respectivas competências com
seus colegas brasileiros, numa atmosfen
de grande cordialidade e amizade que
caracteriza as relações que tradicional-
mente unem os dois países.

5. Em encontros do Primeiro-Ministro
t do Ministro dos Negócios Estrangeiros
de Portugal com o Ministro das Rela-
ções Exteriores do Brasil, tiveram lugar
francas e proveitosas.conversações a res-

peito do estágio atual das relações luso-

brasileiras e dos principais problemas da
atualidade mundial.

África
6. Os dois lados reiteraram sua fir-

me adesão aos princípios consagrados na
Carta das Nações Unidas, de não inge-
rência nos assuntos internos de outros

países, da igualdade soberana dos Esta-
dos • do direito dos povos è autodeter-
minação.

7. Detlveram-se sobre a situação na
América latina e a creicente importan-
cia que o .Brasil e a região são chamado»
a desempenhar no cenário internacional.

8. As duas partes examinaram a evo-
lução política no continente africano •
notaram, com satisfação, que a admis-
são' dé Angola na ONU conclui o pro--
cesso- de reconhecimento pela comunl-
dade internacional de todos os paises
de expressão portuguesa da Afric»;

t9. As duas delegações, conscientes
dos' inúmeros laços que unem o Brasil e

Portugal aos novos Estados de praticar
uma política de cooperação e de amizade

com essas novas nações, baseada no res-

peito mútuo e no princípio de não inloi-

ferência r.-js assuntos internos de cada

Estado.
10. Ao examinar a situação política

na África Austral, as duas parles concor-

daram no seu repúdio ao apartheid e ma-

nifestaram a sua esperança de que o dl-

reito à autodeterminação dos povos da

Namíbia e do Zimbabwe seja reconhecido

em breve, bem como seiam eliminadas as

práticas de discriminação racial, social e

política.
11. Concordaram na conveniência

de fortalecer a Organização das Nações

Unidas e seu sistema, tendo em vista

os princípios e propósitos da Ca,-ta e

de modo a promover uma melhor com-

preensáo entre os povos c a fortalecer

os instrumentos de cooperação orienta-

dos para a expansão das relações inter-

nacionais.
12. Reafirmaram sua adesão ao

princípio da soberania permanente e

inalienável dos Estados sobre seus re-

cursos naturais, para utilizá-los em fa-

vor do desenvolvimento econômico e

social e do bem-estar de seus povos, sem

nenhum obstáculo externo.

13. Reiteraram o direito dos Esta-

dos costeiros a exercerem soberania so-

bre os recursos do mar e de seu leito e

subsolo, nos limites das respectivas ju-
risdições nacionais, e apoiaram o estabe-

lecimento de um regime e de uma auto-

ridade internacionais para a exploração

dos recursos dos fundos marinhos além

dos limites das jurisdições nacionais,
área que constitui o patrimônio comum
da humanidade.

14. Manifestaram sua concordância
na necessidade da adoção dt medidas
eficazes para alcançar o desarmamento

geral sob efetivo controle internacional
e expressaram -confiança em que uma

parcela substancial dos recursos libera-
dos pelo desarmamento venha a ser di-
rigida para os países em desenvolvimen-
to como ajuda a seu maior progresso
econômico e social.

Oriente Médio
15. Manifestaram esperança de que,

em breve prazo, seja encontrada uma so-
lução justa e duradoura para a questão
do Oriente Médio, que leve em conta
os direitos legítimos de todos os povos
e países da região e os princípios da
não aquisição de territórios pela força.

lá. Passaram em revista a conjutura
econômica internacional e enfatizaram a
necessidade de que seja assegurada a
retomada do crescimento em escala mun-
dial, sem o recurso a medidas protecio-
nistas que afetam, de forma particular-
mente negativa, os países em desenvol-
vimento. ,

17. No que tange às perspectivas
de longo prazo, concordaram em que se
faz imprescindível a instauração de nova
ordem econômica internacional, capaz dè
permitir aos países em desenvolvimento
alcançar padrões elevados de eficiência
econômica e justiça social, mediante re-

partição mais equitativa dos benefícios
do comércio Internacional. Rejeitando as
formas de confrontação internacional no
campo econômico, reiteraram sua confian-

ça de que o diálogo Norte-Sul, nos vá-
rios foros onde se desenvolve, venha a

produzir resultados concretos e significa-
tivos.

18. As duas delegações trocaram
impressões sobre o estágio atual das re-
lações econômicas' e comerciais bilaterais
e corivieram em que podem ser expandi-
das a níveis mais condizentes corn as po-
tencialidades dos dois países. Nesse sen-
tido, manifestaram sua disposição- de

manter em exame o quadro dentro do

qual se processam essas relações, a luz
das novas realidades do Brasil e de Por-
tugal, com vistas a seu aperfeiçoamento
e à identificação de novas áreas e moda-
lidades de cooperação.

Intercâmbio comercial
19. Para melhor avaliação, coorde-

nação e. orientação das medidas e estu-
1 dos a serem encetados em todos esses
campos, decidiram convocar, em junho
de 1977, reunião da Comissão Econômi-

ca Luso-Brasileira, que será precedida de

trabalhos preparatórios a cargo de técni-

cos e empresários dos dois países, com

especial ênfase na contribuição que as

duas partes esperam do Comitê Empre-

sarial Luso-Brasileiro, cujo papel, nesta

oportunidade, realçam • como extrema-
mente relevante para o desenvolvimento
das relações econômicas entre os dois

países.
20. Reconhecendo a necessidade

de um exame da situação dos investi-

mentos recíprocos, à luz da nova orga-

nizaçõo econômica de Portugal, as duas

partes concordaram na criação de um

grupo de contato intergovernamenfal, ao

qual os órgãos e em; esas diretamente
Interessadas reportarão, no prazo de 45

dias, os resultados alcançados em suas

conversações.

21. No mesmo espírito de coopera-

ção, ambas as partes concordaram em

proceder à troca de informações sobre
oportunidades para a formação de joint-
vtntures em território de um, de outro
e de terceiros países, especialmente atra-
vés de acordos entre tradings e empre-
sas de prestação de serviços dos dois

países, bem como elaborar estudos sobre
as possibilidades de complementação In*
dustrial entre Brasil e Portugal.

22. Com o objetivo de expandir ¦
diversificar o intercâmbio comercial en-
tre os dois países, as duas partes con-
cordaram em conceder-se reciprocamente
linhas de crédito para o financiamento
de suas exportações. Neste quadro, i

parte, brasileira decidiu abrir uma linha

de crédito rio valor de US$ 50 milhões

e a parte portuguesa assegurar facilida-

des de crédito análogas para ò financia-

mento das exportações de bens de pro-
dução. . . ,

23. Ainda nesse contexto, decidi-

ram as duas partes ultimar os entendi-

mentos com vistas à .celebração de um

acordo sobre transportes marítimos des-

tinado a regular e incrementar o tráfe-

go marítimo entre os dois países.

Imigração
24. As duas partes verificaram com

satisfação que, nos termos da legislação
vigente no Brasil, continua a processar-
se de forma constante e ordenada a imi-

gração de cidadãos portugueses, com be-
nefícios para a economia de ambos oi

países, e expressaram o interesse em

que esse fluxo seja assim conservado.
25. A esse respeito, a delegação

portuguesa exprimiu ao Governo brasi-
leiro o apreço e o reconhecimento d*
Portugal e do poro português pelo aco-
Ihimento fraternal que, mais uma vez, o
Brasil concedeu recentemente aos imi-

grantes portugueses.
26. As duas partes examinaram ps

diversos aspectos das relações culturais
entre os dois países e convieram em

' 
adotar medidas imediatas para o estudo
aprofundado de formas e meios para dar

cumprimento adequado aos acordos exis*
tentes sobre a matéria. Nesse sentido,
decidiram convocar para junho de 1977

reunião da Comissão Mista Cultural Luso-

Brasileira, a ser realizada em Brasília, a

qual será preparada por missões de am-

bos os países que se encarregarão doi

aspectos educacionais, culturais, artísticas
e esportivos a serem debatidos pela co-

missão. Examinaram a possibilidade de

colaboração entre os dois países para a
¦difusão da língua portuguesa no mundo,

inclusive pela sua adoção como idioma
de trabalho nos foros internacionais. Con-

sideraram, ainda, a conveniência de rea-

lizar conversações para a revisão do açor-

do orlogréfico vigente.

Administração
27. No que respeita à cooperação

científica e técnica bilateral — que am-

bas as partes reafirmaram a intenção de

desenvolver'' e estreitar, ao serviço recl-

proco de seu desenvolvimento econômi-

co e cultural — ás duas delegações con-

vieram em iniciar entendimentos para a

prestação de assistência técnica pelo
Brasil com vistas à criação, em Portugal,

de uma escola de administração pública
e empresarial. Decidiram, igualmente, ini-

ciar estudos para o estabelecimento de

um organismo de cooperação científica e

tecnológica ontre os dois paises. Para

aprofundar o exame destes e de outros
Temas relativos à cooperação científica,
técnica e tecnológica, as duas partes de-

cidiram convocar, para junho de 1977,

reunião da Comissão Mista de Coopera*

ção Científica e Técnica, a ser realizada
em Brasília.

28. O, Primeiro-Ministro Mário Soa-

res transmitiu ao Presidente Ernesto Gei-
sei o convite que lhe faz o Presidente

Antônio Ramalho Eanes para que visite
oficialmente Portugal. O Presidente, ao

aceitar e agradecer o convite, lembrou

que, na seqüência das vjsítas entre Che-
fes de Estado dos dois países, caberia

agora ao Presidente da República portu-

guosa visitar o Brasil. Nesse sentido, so-

licitou ao Primeiro-Ministro que transmi-
tisse ao Presidente Anionio Ramalho

Eanes o convite que lhe fazia para visi-

tar o Brasil.

29. Em cumprimento do programa
da visita, o Primeiro-Ministro de Portugal

e sua comitiva seguem, no dia 17, para
São Paulo, onde serão recebidos pelo
Governador Paulo Egydio Martins. Nos

dias 19 e 20, a delegação visitará o Rio

de Janeiro, sendo recepcionados pelo
Governador Floriano Peixoto Faria Lima.

A visita ao Brasil se encerra, no dia 21,

em Salvador, onde o Primeiro-Ministro •

sua comitiva serão recebidos pelo Go-
vernador Roberto Figueira Santos/'

Brasília — O Primeiro-
Ministro de Portugal, Mario
Soares, disse que ficou sa-
tisfeito com os resultados do
plebiscito na Espanha e fez
a seguinte previsão: "Mais
cedo ou mal- tarde, a Espa-
nha seguirá o exemplo de
Portugal, com o Partido So-
cialista no Governo."

Em entrevista coletiva no
Hotel Nacional, pouco antes
de seguir para São Paulo,
o Sr Soares afirmou que "o
socialismo é' indissociável
d a liberdade. "Esclareceu
que é contrário a "qualquer
forma de socialismo totali-
tário, ao defender e prati-
car o socialismo democráti-
CO."

PRAGMÁTICO

Depois de insistir em que
«ua viagem não devia ter
qualquer cunho ideológico,
disse preferir que ela fosse
encarada de um modo mais
pragmático. Deu exemplos:
a assinatura de um acordo
de abertura de crédito de 50
milhões de -dólares, e o P*-
dido de isenção do depósito
de Cr$ 12 mil para que 1
milhão de portugueses resi-
dentes no Brasil visitem seu
país.

Considerado pelos jorna-
listas brasileiros e estran-
geiros o melhor entrevista-
do dos últimos tempos, pois
não deixou pergunta sem
resposta, e liquidou rápida-
mente as pretensões de ai-
guns membros do cerimo-
nial brasileiro que queriam
evitar a todo o custo as per-
guntas livres dos reporte-
res,.o Sr Mario Soares falou
pouco mais de uma hora, e
respondeu a 17 perguntas.

Chegou mesmo a fazer
perguntas aos repórteres,
principalmente ao enviado
do jornal português O Dia,
ao qual indagou onde ele ti-
nha colhido a informação
de que a sua recepção em
Brasília fora multo fria e
de que os brasileiros recebe- •
ram o Primeiro-Ministro
çom reservas "por ser ele
criptocomunlsta". Admoes-
tou ainda o repórter de um
vespertino carioca que,
segundo ele, inventara a
história de que iria se en-
contrar com os dirigentes
dos grandes grupos econô-
micos que saíram de Por-
tugal, após a Revolução, pa-
ra dar-lhes um aceno de re-
gresso.

OS RETORNADOS

Disse que não ficou
decepcionado com a posição
brasileira de não receber os
milhares d e portugueses
que regressaram nas colo-
nias, os chamados retor-
nados, principalmente por-
que, no próximo ano, deve-
rá haver problemas de res-
tlção no mercado de empre-
go brasileiro, e é justo que
o Brasil deseje assegurar o
máximo aos seus nacionais.

Mesmo assim, . ácrescen-
tou que o fluxo migratório
comum tem voltado a se in-
tensificar, em termos de
portugueses vindo para o
Brasil, e que das conver-,
sarões futj.it as, ainda pode-
rá ocorrer j envio de mui-
tos especialistas e técnicos
para o Brasil.

MUDANÇA

Segundo o Sr Mario Soa-
res, o clima das relações en-
tre o Brasil e Portugal
mudou muito, apesar de,
em certa época do processo
revolucionário do seu pais,

ter atravessado muitas
vicissitudes. Os resultados
de sua viagem, além dos
dados concretos em termos
de intercâmbio comercial e
cultural, e também no ter-
reno político, foram, na sua
opinião, o que de mais im-
portante resultou de pronto
da visita. O que foi mais
importante, ressaltou, foi o
estabelecimento de um cli-
ma de confiança e conhe-
cimento recíproco que per-
mite agora um diálogo per-
manente entre os dois pai-
ses.

A abertura de uma linha
de crédito recíproco de 50
milhões ds dólares possibi-
lltará a Portugal, segundo
o Sr Soares, importar uma
série de produtos brasi-
leiros, com destaque para
os alimentos e eq,uipamen-
tos Industriais. Desde que
ficou sem as colônias, Por-
tugal necessita buscar em
outras fontes muitos artigos
que-não produz. O Sr Soa-
res deu destaque para a
venda de milho, necessário
ao programa pecuário do
seu pais, de soja e de
açúcar. Já o Brasil contlnu-
ará comprando vinhos,
azeite, cortiça e possível-
merite: urânio oe Portugal.

DEPÓSITO PRÉVIO

O Primeiro-Ministro con-
firmou que um dos pontos
de suas conversações com
o Governo brasileiro foi o
da liberação do depósito de
Cr$ 12,mil para as viagens
dos portugueses que resi-
dem no Brasil e querem vi-
sitãr o seu país. Embora as
autoridades brasileiras não
tenham atendido ao seu pe-
dido, o assunto não foi en-
cerrado, e as conversações
prosseguirão, com muita
boa vontade do lado brasi-
leiro, de acordo com o líder
português.

Reconheceu que o depósi-
to é uma medida extrema
do Brasil, e foi adotado co-
mo necessidade para a eco-
nomia nacional, tanto as-
sim que, embora de forma
diferente, no seu pais tam-
bém existe agora uma lei
que limita os gastos dos
portugueses com as viagens
ao exterior. Ao invés do de-
pósito prévio, em Portugal
há um limite de moeda que
cada viajante pode levar ao
sair dò país.

CHINA

Sobre o estabelecimento
de r e 1 aç õ e s diplomáticas
com a China, informou que
é apenas uma questão de
tempo e que há interesse de
sua parte em estabelecer
essas r e 1 aç õ e s, principal-
mente porque é tônica do
Governo de seu país man-
te-las com todas as nações
do mundo. Portugal atual-
mente só não mantém re-
lações diplomáticas com Al-
bania, Indonésia, Malásia e
China.

Negou que o problema da
ilha de Macau tenha qual-
quer influência na falta de
relações com os chineses,
atribuindo a demora no es-
tabelecimento desses laços
principalmente à extrema
cautela com que agem os
dirigentes da China. Mas os
entendimentos estão se fa-
zendo a ponto de logo as re-
lações serem restabelecidas.

DEBATE NO CONGRESSO

Indagado sobre como vira
a proibição por parte dos
dirigentes do Congresso da

realização de um debaU
com os pariamentarei,
quando de sua visita à Ca-
mara e ao Senado, o Eri-
meiro-Minlstro saiu-se Tia-
bllmente. Disse que quando
anunciou que estava à dis-
posição para as perguntas
dos deputados e senadores
o fizera por hábito, apenas.
Mas que o debate houve,
depois que ele desceu da
Mesa do Senado. Nos corre-
dores do plenário, conver-
sou longamente com parla-
mentares da Arena e -do
MDB, respondendo a deze-
nas de indagações.
' E esse debate, insistiu,
prosseguiu ã noite, mo Clube
Naval de Brasília, na re-
cepção oferecida pela Em-
baixada portuguesa. A.li»
conversou longamente com
o Senador Roberto Saturai-
no, o Deputado Nelson Mar-
chesan e vários outros poli-
ticos brasileiros, em am-
biente informal e descon-
traído.

COMUNIDADE AFRO-.-
LUSO-BRASILEHvA

O Sr Mario Soares abor-
dou ainda a questão da
chamada comunidade
afro-luso-brasileira, e ne^ou
que haja uma intenção de
Portugal e do Brasil de"es-
tabelecer esse tipo de :co-
imunhão. Acha que essa co-
munidade, que existe de.ía-
to nas afinidades de língua,
costumes, tradições, amiza-
de e tudo o mais, só poderá
ser formalizada efetiva-
mente quando provocada
pelos próprios países africa-
nos, pois não seria compre-
ensivel um estabelecimento
desse tipo imposto pelo
Brasil e por Portugal, poi*
fatalmente daria a im-
pressão de que estariam,
tentando impor. A própria
expressão afro-1 uso«
brasileira, segundo Soares,
tem conotação neocolonia-
lista. "Portugal está a nor-
onalizar as suas relações
com os países africanos qu*
eram suas antigas colônias,
e tanto o Brasil como nós",
•disse, "n'ão aceita o tipo d«
política colonialista • d».
imposições". |3

F i nalme-nte, declarou-s*
contra a arregiimentaçãd da
paises em blocos, tanto d*
Sul, de Norte, como de Les-
te ou Oeste, pois "deíendo
um mundo só, único, em
que tem de haver um gran-
de esforço da parte dos pai-
ses ricos e desenvolvidos em
ajudar os pobres e sufode-
senvolvidos, sob pena d»
vermos transplantadas pa-
ra o plano internacional a»
mesmas lutas de classes que
internamente existem em
alguns países'". E isso, con-
cluiu, "seria fatal para^ o
mundo". '"

Falou ainda sobre a ía-
ternacional Socialista, da
qual é um dos vice-presi-
dentes, e afirmou quenela
não tem maior presença, na
América Latina porque
atua através dos Partidos
socialistas, dos quais só a
Costa Rica e São Domingos
são detentores e participam
da organização. Afirmou
que Portugal dispõe de ura-
nio para vender ao Brasil
e negou que haja um retro-
cesso da Revolução Portu-
guesa, pela devolução de
terras antes desapropria-
das, e que agora estão pro-
duzindo através da expio-
ração pelos próprios traba-
lhadores, que se unem èm
cooperativas e garantem, um
bom nivel de aproveitamen-
to dessas terras.

Ministro explica Revolução
O s militares brasileiros

estavam muito interessados
em saber todos os detalhes
da atuação das Forças Ar-
m a d a s portuguesas nos
episódios que resultaram na
Revolução de 25 de abril
naquele pais, e especial-
mente no modo como, em
pouco tempo, conseguiram
institucionalizar o pais,
fazendo-o voltar à plenitude
da ordem constitucional.

Essa foi a informação
dada pelo Ministro da Defe-
sa Nacional de Portugal,

Coronel Mario Firmino
Miguel, na entrevista cole-
tiva do Sr Mario Soares, on-
tem em Brasília. Ele negou
que tivesse feito qualquer
entendimento de caráter
oficial, assinado acordos ou
protocolos com os militares
brasileiros.

ESCLARECIMENTOS

O Ministro da Defesa de
Portugal respondeu a uma
pergunta feita ao Primeiro-
Ministro Mario Soares por

um jornalista, sobre o tipo
de entendimentos mantidos
com os militares brasileiros.
Disse que conversou muito,
e que havia interesse da
parte dos> nossos oficiais
superiores em c o n h e ae r
detalhes da atuação dos mi-
litares na Revolução por-
tuguesa. E mais ainda, que-
riam detalhes sobre os tipos
de infiltração que as Forças
Armadas portuguesas en-
frentaram.

Parlamentares recebem convite
Brasília — Um grupo de

parlamentares brasileiros,
de ambos os Partidos, visi-
tara Portugal em fevereiro,
a convite do Primeiro-Mi-
nistro Mario Soares. O diri-
gente português discutiu in-
formalmente a viagem com
o presidente da Câmara, Sr
Celio Borja e com os Sena-
dores oposicionistas Franco
Montoro (SP), Paulo Bros-
sard (RS) e Roberto Satur-
nino (RJ).

As conversas com o Depu-
tado Celio Borja foram na
Câmara dos Deputados,
quando o Primeiro-Ministro
o visitava em seu gabinete.
Foi casual a discussão do
assunto com os senadores
do MDB, anteontem à nol-
te, na recepção por ele ofe-
recida no Clube Naval aos
membros do Governo brasi-
leiro. Ficou acertado que o

convite será formalizado
pelo presidente da Assem-
bléia Nacional portuguesa,
Sr Vasco da Gama Fernan-
des.

ALIANÇAS

Na conversa com os sena-
dores oposicionistas, em pé,
ao lado de um balcão de vi-
nhos portugueses, o Primei-
ro-Ministro Mário Soares
falou sobre as caracteristl-
cas da democracia em seu
pais. Observou que o Parti-
d0 Socialista permanecerá
no Poder pelo menos por
mais quatro anos, pois so-
mente em 1980 ocorrerão
novas eleições. "E não há
outra força política alterna-
tiva", disse, para descartar
qualquer possibilidade d e
uma aliança dos socialistas
com o Partido Social Demo-

crático, PSD, que tem ai-
guns de seus membros "11-

gados ao antigo regime".^
Sobre o convite feito pêlo

Sr Mário Soares, o Senador
Paulo Brossard (MDB-RS)
disse que "a experiência
portuguesa é extremamente
importante para nós. Préci-
samos conhecê-la melhor".

O Senador Franco Monto-
ro (MDB-SP) afirmou que"nós precisamos imaginar
um meio, uma fórmula, tal-
vez uma internacional de-
mocrática, para um diálogo
permanente entre as forças
democráticas".

' 
Ficou decidido que o con-

vite para a visita dos parla-
mentares brasileiros será
enviado pelo Presidente da
Assembléia Nacional de
Portugal ao Presidente do
Senado brasileiro.



24 - NACIONAL JORNAL DO BRASIL _ Sábado, 18/12/76 O l9 Caderno

Ministério das Minas e Energia

Comissão Nacional de Energia Nuclear

EDITAL CNEN N.° 3/76
Faço público que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, de

acordo com as Leis n.°s 6.189, de 16 dezembro de 1974 —
Diário Oficial, de 17 de dezembro de 1974 e 4.118, de 27 de
agosto de 1962 — Diário Oficial de 19 de setembro de 1962,
seu Regulamento, Decreto n.° 51.726, do 19 dè fevereiro de
1963 e o item 22 da Resolução CNEN-3/65, declara aberta as
inscrições para distribuição de cctas de exportação para minérios
de interesse para a energia nuclear para o 1.° semestre de 1977.

Tendo em vista os limites fixados pela Resolução CNEN
05/76, serão distribuídas 5.000 toneladas de Pirocloro. e Pan-
daita, 500 toneladas de Baddeleyta e Caldasito, 5 000 tonelada»
de Espodumênio, Lepidolita, 1.500 toneladas de Berilo e, viu-
culada a demanda interna, 500 toneladas de Ambligonita.

A distribuição será feita levando-se em conta os seguintes
elementos:

a) grau de beneficiamento ou elaboração do produto' e
b) reservas de jazidas

. Para çandidatarem-se ao presente Edital, as empresas de-
verão estar cadastradas junto à CNEN e dar entrada até o dia
31 de dezembro de 1976, no Protocolo Geral da CNEN, dos
documentos que possibilitem a este Órgão distribuir as colas
segundo os critérios estabelecidos.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1976.
(a) HERVASIO G. DE CARVALHO 

'

(P

MINISTÉRIO DO INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 136/76

¦O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações — NEL do Depar-
lamento Nacional de Obras de Saneamento — DNOS, comunica, que
às 15 horas do dia 18 de ianeiro de 1977 na Sede do DNOS, será
realizada uma Concorrência destinada a execução de redes coleto-
ras dos sistemas públicos de esgotos sanitários e pluviais, bem
como, de parte do cais de saneamento da cidade cie Macapá, no
Território Federai do Amapá, 2a. Diretoria Regional do DNOS (2a.
DRS), conforme os recursos provenientes da POLAMAZONiA e de
Convênio firmado com o Governo do citado Território..

As firmas interessadas poderão obter informações no NEL e
adquirir o Edital com a ESPECIFICAÇÃO n.° 136/76 na Divisão Fi-
nanceira, localizados na Sede do DNOS, a Av. Presidente Vargas n.°
62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ou na Sede da 2a. DRS, si-
tuada à Av. Almirante Barroso, 4466, na cidade de Belém-PA.

(a) Alfredo Eduardo Robinson Aldridg» Carmo

(Resp. p/ Chefia do Núcleo Executivo de Licitações) : «...

& GESTAS DE NATALSj
Whiskies Escoceses, Vinhos, Champagnes, Licores

Importados Conservas Finas
SOC. HAZAN OE IMPORTAÇÃO ITDA.

Rua Alexandre Mackenzie, 109 - Centro - Rio de Janeiro
Fones: 243-9576 - 243-7975 - Í43-6354 - 243-1901 - 223-5733
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uma fita reluzente
que recobre um ferimento

mas uma pájpebra
que protege
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BANCO C(ONÔMI(OS.À.
C.G.C. - 15.124.464/0001-87

AVISO AOS ACIONISTAS
Lembramos aos Senhores Acionistas que

a 30 de Dezembro corrente se vencerá o pra-
zo para integralização dos 50% de subscri-
ção do aumento de capital aprovado pela As-
sembléia Geral Extraordinária de 27 de agos-
to do ano corrente.'

Os pagamentos deverão ser efetuados
em qualquer agência do ECONÔMICO ou ria
Matriz-Divisão de Acionistas — Rua Lauro Mui-
ler s/n.°, Edifício do Centenário - 2.° andar.
Cidade do Salvador, 06 de dezembro de 1976

Diretoria Jurídica
Divisão de Acionistas '¦>•¦'

MEC - U.F.R.R.J. -

INSTITUTO DE ZOOTECNIA

AVISO
LEILÃO DE SEMOVENTES

(SUÍNOS)
Comunicamos aos interessados que o Instituto

de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, sita no Km 47 da antiga Rodovia Rio-São
Paulo, em Seropédica, 2.° Distrito de Itaguaí — RJ.
— fará realizar leilão de Suínos considerados dispen-
sáveis ao supra citado Instituto.

O leilão será realizado às 09:00 horas do dia
20 de dezembro de 1976 naquele Instituto, onde
também se encontram, à disposição dos interessados,
o Edital e relação de animais com características e
preços mínimos dos lotes.

U.F.R.R.J., 09 de dezembro de 1976.
PROF. JOSÉ ALBERTO BAPTISTA

Presidente da Comissão de Licitação

Serviços médicos ao INPS Distribuição de alimentos
têm problemas em Minas a populações marginalizadas
porque pagamento atrasou custa CrS 220 milhões em 77

Belo Horizonte — Os atrasos no pagamento dos
serviços médicos prestados ao INPS através de con-
vênios provocaram uma série de problemas aos hos-
pitais mineiros, que vão desde a alta antecipada
de 16 tuberculosos num sanatório de Juiz de Fora
até o quase desespero de centenas de enfermeiras
do Hospital Santa Mônica, desta Capital, que até
a última quinta-feira não haviam recebido o sala-
rio de novembro.

O Hospital Santa Mônica conseguiu contornar
a situação nos dois últimos dias, promovendo o pa-
gamento de seu pessoal com verba què sua direto-
ria diz ter sido liberada pelo INPS mas que um fun-
cionário do estabelecimento afirmou ter sido de ter-
ceiros, único meio que se encontrou para garantir
a tranqüilidade do quadro funcional — o hospital
tem 1,3 funcionário para cada paciente.

do INPS se esgotou no mês
de julho, data em que os
hospitais mineiros começa-
ram a ter suas dificuldades
com os fornecedores e os
funcionários. As cidades on-
de a situação assumiu pro-
porções mais graves foram,
entre outras, Belo Horlzon-
te, Juiz de Fora, Contagem,
Divinópolis e Governador
Valadares, segundo a Asso-
ciação dos Hospitais de Mi-
nas Gerais.

Porto Alegre — O programa de distribuição de
alimentos orçado em CrS 220 milhões para atendi-
mento a populações marginalizadas da Baixada Flu-
minense, Brasília e Belo Horizonte, que será executa-
do no próximo ano. Segundo o presidente da Legião
Brasileira de Assistência (LBA), Sr Luís Fernando
Pinto, isso "implicará uma mudança de menta-
lidade na atuação da entidade, que se voltará parao atendimento de massas".

Atualmente, está em licitação o fornecimento,
pelas indústrias do país, dos produtos elaborados e
selecionados pelo Centro de Pesquisas Alimentares
da Universidade de Campinas. Beneficiará gestan-tes, íactantes e crianças em idade pré-escolar. Numa
fase posterior, -mas não no próximo ano, poderá ser
estendido a outros grandes centros urbanos do país,segundo informou.

ATRASO

O diretor-presldeinte do
hospital, Sr Olimpi- Távora
Correia, disse que o atraso,
que ocorreu em todos os
hospitais mineiros conve-
niados com o INPS, não
chegou a causar aos estabe-
lecimentos maiores trans-
tornos, .a não ser no seu re-
lacionamento com os forne-
cedores, que estavam acos-
tomados a receber em dia
e agora tiveram de esperar
umas seis ou oito semanas.

Também secretário d a
Associação Mineira de Hos-
pitais, o Sr Olímpio Távora
informou que a entidade,
tendo em vista a situação
econômica do pais, mandou
em 29 de setembro último
uma circular aos 330 hospi-
tais associados pedindo a
seus diretores que tivessem
compreensão, se sacrificas-
sem e colaborassem para
superar as dificuldades.

Para o coordenador adml-
nistratlvo do Hospital San-
ta Mônica, Fernando Antô-
nio de Oliveira, ao INPS
não faltam recursos é sim
condições legais para que
pa:sa.d2stinar a assistência
médica mais do que já o faz
atualmente e que represen-
ta 25% do total de contri-
buiçõej. arrecadadas peloINPS do empregado e do
empregador.

Segundo ele, o INPS terá
que apelar ao Congresso
Nacional para modificar
suas normas orçamentárias
e obter, assim, meios legais
de destinar à assistência
médica maior soma de re-
cursos, necessária ao aten-
dimento previdenciárlo,
ampliado de modo significa-
tivo nos últimos anos.

O Orçamento-Programa

Em Juiz de Fora, a adml-
nistração local do IN P S,
procurando c o nter despe-
sas, concedeu este mês alta
administrativa a 16 pacien-
tes do Sanatório Vieira
Marques, apesar de serem
ainda portadores dé bacilos
oositivos d e tuberculose,
medida que possivelmente
seria mantida se o fato não.
chegasse ao conhecimento
da imprensa daquela cida-
de. Dois dias depois da libe-
ração, o subsecretário de
Assistência Médica do INPS
em Minas, Sr José Luis Ver-
cosa, determinou a imedia-
ta reintegração dos doentes.

No dia 9 último, quando
levou o problema do atraso
de pagamento ao conheci-
mento do Governo mineiro,
o presidente da Associação
dos Hospitais de Juiz de Fo-
ra, Sr Juiacl Neves, recebeu
do presidente do INPS, Sr
Reinhold Stephanes, a noti-
cia de que Cr$ 162 milhões
seriam mandados para Mi-
nas entre os próximos dias
23 e 30.

Ontem, o secretário da
Associação dos Hospitais de
Belo Horizonte afirmou que
o INPS já começou a pagar
suas dividas e mostrou-se
confiante quanto à regula-
rização total da situação.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Comunicamos que, a partir de 20 de dezembro de 1976, o

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMBIO (DECAM), passará
a funcionar no seguinte endereço:

SETOR BANCÁRIO NORTE
Edifício Palácio da Agricultura — 13.°, 14.° e 15.°
andares — Brasília (DF)

Para correspondência e outras formas de comunicação damos-
ainda, as indicações abaixo:

Caixa Postal: 04-0170
Endereço Telegráfico: Bacencamblo
Telex 611702
Telefone 25-1355 (PABX). (P

ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO
BANCO CENTRAL

COMUNICADO ASBAC N.° 76/01
A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO

BANCO CENTRAL (ASBAC) comunica que fará
realizar a CONCORRÊNCIA ASBAC N.° 76/01,
cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: Venda, no estado em que se encon-

tra, do "Centro Recreativo", situado em
Comary, na cidade de Teresópolis, Estado
do Rio de Janeiro.

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão rece-
bidas no dia 10-01-77, às 15,00 horas —
Avenida Rio Branco n.° 39 - 8.° andar,
no Rio de Janeiro (RJ).

CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Diária-
mente, das 09,00 às 11,00 e das 14,00 às
17,00 horas, no seguinte endereço:
— Diretoria Regional da ASBAC — Ave-
nida Rio Branco n.° 39, 8.° andar, no Rio
de Janeiro (RJ).

Rio de Janeiro (RJ), 22 de novembro de 1976
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASBAC

CRECHES

A transição doa projetos
convencionais para os pro-
gramas de massa, visa â
uma melhor assistência às
populações rurais que se
deslocam para os grandes
centros urbanos. Ontem, foi
assinado um protocolo, na
Capital gaúcha, para reali-
zação de obras de amplia-
ção, reforma e melhoria ou
compra de aproxima-
damente para 70 creches do
Estado, que terão sua capa.
cidade aumentada em cerca
de 3 mil vagas.

Cerca de Cr$ 8 milhões
serão empregados no que
foi denominado de primeira
fase do Programa Estadual
de Casas das Crianças, para
um aumento de 70% das
atuais vagas disponíveis.
Conforme o Secretário de

Trabalho do Estado, Sr Car-
los Alberto Chiarelli, "essa
ampliação é indispensável
já que a maioria das em-
presas não cumpre com o
artigo da CLT que deter-
mina a obrigatoriedade de
creches em firmas que em-
preguem mais de 30 mulhe-
res com mais de 16 anos".

O projeto de creche bene-
fiçiará, informou ele, as en-
tidades que se localizam na
região metropolitana e nos
maiores centros urbanos do
interior, "onde se verifica a
maior demanda de mão-de-
obra e onde os problemas
sociais são mais acentua-
dos". O Secretário conslde-
rou, porém, que novas cre-
enes terão que ser construí,
das, pois existe um contin-
gente de 241 mil crianças
carentes com amenos de seis
anos no Estado.

Ministro decide dia 20
viabilidade econômica de
Terminal A mbulatório

O Ministro da Previdência Social, Sr Nascimen-.
to e Silva, decide dia 20 sobre a viabilidade econô-
mica — em face do orçamento do INPS para o pró-ximo ano (Cr$ 98 bilhões) — do Terminal Ambu-
latório da Av. Passos, cuja construção, a ser feita
peld Instituto e a Coderte, está orçada em cerca de
Cr$ 300 milhões.

O Terminal, ocupando área de 8 mil 732 m2,
em duas quadras entre a Av. Passos, as Ruas Bue-
nos Aires e Gonçalves Ledo e a Travessa Belas-Ar-
tes, é para servir a linhas de ônibus especiais e de
transporte intermunicipal. Nos seus 18 andares, nos
seis primeiros serão instalados ambulatórios medi-
cos do INPS; sete serão locados para renda, e nos
cinco de subsolo funcionarão garagens e 12 pontosde partida de ônibus.
CONCURSO

O projeto definitivo deve-
rá ser escolhido através de
concurso sob a orientação
do Instituto dos Arquitetos
do Brasil. As desapro-
priações de Imóveis neces-
sárias à construção ficará
por conta de recursos da
Coderte, que utilizará, em
área construída, 4 mil e
46m2 do edifício, enquanto
ao INPS caberão 4 mil
686m2.

A receita do Terminal
Ambulatório da Av. Passos
é prevista em Cr$ 2 milhões

400 mil mensais, tomando
por base a arrecadação do
Terminal Meneses Cortes. E
no 409mês apôs financia-
mento da Caixa Econômica
Federal a receita calculada
subirá a Cr? .5 milhões 832
mil, para uma despesa
mensal de Cr? 260 mil.

O projeto inicial inclui
nos andares de subsolo ins-
talação de garagens (uma
de 150 carros para o INPS
e três para. a Coderte, com
capacidade total de 460 vei-
culos) e de lojas, além do
terminal rodoviário.

(m) Maçpnesitci S.A.
CGC: 19791268/0001-17

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

% SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
A A.G.E. de 29.11.76 autorizou o aumento

do Capital Socialda MAGNESITA S.A. de Cr$ ...
153.367.278,00 para Cr$ 168.248.310,00, median-
te a subscrição em dinheiro de 10.831.057 ações
ordinárias e 4.049.975 ações preferenciais Classe"A", assegurando aos acionistas possuidores de
AÇÕES ORDINÁRIAS e AÇÕES PREFERENCIAIS CLÃS-
SE "A" o direito de preferência para subscrição do
referido aumento, nas seguintes condições:

1. — As ações serão subscritas pelo valor nomi-
nal de Cr$ 1,00.

2. - Os possuidores de AÇÕES ORDINÁRIAS
poderão subscrever 11% em ações ordi-
nárias.

3. - Os possuidores de AÇÕES PREFERENCIAIS
CLASSE "A" 

poderão subscrever 11 % em
ações preferenciais classe "A".

4. — A subscrição será realizada com o paga-
mento no ato de, no mínimo, 10% do
valor das ações subscritas e o restante,
de uma só vez, até o dia 31.01.77.

O PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA TERÁ INICIO NO DIA 20.12.76,
ENCERRANDO-SE NO DIA 19.01.77.

A subscrição deverá ser feita nos horários de
9 às 11,30 Horas e de 13,30 às 16,30 horas, nos
seguintes endereços:

BELO HORIZONTE - MG - Av. Afonso Pe-
na, 928 (Corval S.A.) 

'
RIO DE JANEIRO - RJ - Praça Pio X, 98 -
8.° andar

SÃO PAULO - SP - Av. Paulista, 1754 - 2a.
sobre loja

SALVADOR - BA - Rua Miguel Calmon, 19
— sala 802

PORTO ALEGRE — RS - Rua João Guima-
rães, 109

BRUMADO - BA - Vila de Catiboaba
Cumpre-nos lembrar que, sendo a MAGNESITA

S.A. empresa industrial considerada de interesse para
o desenvolvimento do Nordeste, os subscritores des-
te aumento (Pessoas Físicas) poderão reduzir o seu
imposto de renda devido em 42% das quantias efe-
tivamente aplicadas, nos termos da letra "i" do art.
92 do RIR, observado o disposto nos parágrafos 1.°,
11 e 13 do mesmo artigo.

Montes Claros, 17 de dezembro de 1976
A DIRETORIA

(p

Justiça baiana anula pena
de jornalista condenado
por falsidade ideológica

Salvador — A 2a. Câmara Criminal concedeu,
por unanimidade, habeas-corpus ao jornalista Fran-cisco Alexandria reconhecendo que o processo ém
que foi condenado a três anos e três meses de pri-são contém irregularidades e porque o réu não íoiouvido, numa "revelia de todo incabível". O jorna-lista foi processado por "falsidade ideológica" e ini-ciativa da mineradora que denunciou por contra-bando, sonegação e outros crimes.

A empresa é a Penarroya, hoje de um grupofrancês, eque se originou, segundo o jornalista, doroubo dé terras de agricultores no Município deBoquira pelo ex-padre Macário Maia de Freitas, quenelas descobriu chumbo, ouro, zinco e prata, cons-tituiu a Mineração Boquira S/A, depois vendida àPenarroya.
VOLTA À DENÚNCIA

Francisco Alexandria játinha cumprido quatro me-
ses de sua pena, sentencia-
do pelo Juiz de Macaúbas,
Sr Raimundo Costa. A acu-
sação que lhe yesaví. partiade um funcionário da Pe-
narroya, que disse ter cons-
tatado duplicidade de regis-
tro civil do jornalista, quan-do folheava livros dò cartó-
rio de Boquira: a inclusão
do nome do seu pai poste-riormente à data do regis-
tro de nascimento.

Desde sua condenação
Francisco Alexandria deu
entrada em cinco pedidos

de habeas-corpus contra % '
decisão do juiz de Macau-
bas, que o condenou à revê-
lia, embora tivesse conheci-
mento de seu endereço pro'-fissional.

Posto em liberdade on-
tem, ele elogiou a decisão"independente" do Tribunal
de Justiça da Bahia e
anunciou que voltará a es-
crever artigos denunciando
autoridades que colaboram
com a Penarroya "no con-
trabando, assassinio e vio-
lências contra os lavradores
de Boquira, verdadeiros
proprietários das minas de
chumbo, prata e ouro".

Secretaria de Segurança
investiga ação do PC
do Brasil em São Paulo =

São Paulo — As investigações sobre as ativi-dades ilegais do Partido Comunista do Brasil estãosob a alçada da Secretaria de Segurança Públicae não mais ao encargo dos agentes do Departamert-
to de Operações Internas (DOI) do Exército,, sé-
gundo informou o Comandante do II Exército,.Ge-neral Dilermando Gomes Monteiro.

As autoridades militares continuarão supervi-sionando o inquérito" que começa a correr na áreada Secretaria de Segurança. Os militares esclare-ceram que os detidos durante a operação que cul-minou com o "estouro" de um "aparelho" na RuaPio XI, na Lapa, e com a morte de três comunis-tas, continuam sob triagem.
PRENDER VIVOS

Uma fonte do II Exército
informou que a morte, poratropelamento, de um dos
militantes do PC do Brasil
ocorreu fora da área inter-
ditada pelo DOI. João Ba-
tista Franco Drummond, a
vitima, tentava fugir quan-do foi atropelado por um
carro'particular.

A mesma fonte disse que
havia tyjdo interesse do II
Exército em prender os par-
ticipantes da reunião com
vida. Ontem à tarde, infor-
mava-se no DOPS que eram
11 e não 15 as pessoas reu-
nidas na casa quando o
DOI agiu. Das 11, três mor-
reram, seis teriamsido pre-
sas e duas conseguido fugir.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

VIÇOSA - MINAS GERAIS l

aviso ;

Concurso Vestibular/77
INSCRIÇÕES: abertas até 30.12.76, de se-

gunda-feira à sexta-feira, das 08 às 12
e das 14 às 18hs, em Belo Horizonte (MG),
na Rua Rio de Janeiro, n.° 1662 (tel. ..
337-4744), e, em Viçosa (MG), no Ser-
yi.ço de Registro Escolar (tel. 891-1790
PABX ramais 335 e 190). A inscrição

. também poderá ser feita por correspon-
dência, conforme edital.

CURSOS E VAGAS: são 1.000 (mil) vagas dis-
tribuídas nos seguintes cursos: Agrono-
mia (210), Engenharia Agrícola (40) En-
genharia Florestal (80), Engenharia e Tec-
nologia de Alimentos (45), Medicina Ve-
terinária (40), Zootecnia (50), Agrimen-
sura (40), Ciências (75), Engenharia Civil
(40), Administração de Empresas (50),
Ciências Econômicas (50), Letras (40), Pe-
dagogia (50), Economia Doméstica (50),
Educação Física (50), Nutrição (30), Tec-
nólogo em Cooperativismo (30) e Tecnó-
logo em Laticínios (30).

PROVAS: de 09.01.77 a 14.01 .77, sempre
com início às 08hs, na seguinte ordem:

Comunicação e Expressão em Língua Por-
tuguesa, Estudos Sociais, Matemática,
Física, Química e Biologia.

Tudo conforme o EDITAL competente pu-
blicado no "Minas Gerais"/Tórgão oficial do
Estado de Minas Gerais, do dia 16.12.1976.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: nos locais, hora-
rios ou pelos telefones indicados.
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Cidade será
limpa logo
após festas

Para fazer a coleta do pa-
j.pel picado lançado dos pré-

^ dios da cidade, no último'dia do ano, a Comlurb acio-
i-nará, dia 31, a partir das
j| 13h,' um esquema composto
iC-por 394 garis e 46 veículos.
-::& serviço ficará pronto até
-i.o final da tarde mas, no dia
..-seguinte, será feito um re-

passe, porque grande quan-
rtrtiiladé de papel fica acumu-
yiíadá masi árvores e marqui-
^es;.
£" A partir das 6 h do dia 1.°,• '620 homens e 66 veículos re-"girarão das praias cariocas
^os detritos deixados pelos

cultos de fim de ano para
^que os banhistas que che-1 
jeam cedo possam frequen-
ía-Iâs sem risco de aciden-

^'íes. Nas de Sepetiba, Gua-"ratlba, 
Pedra de Guaratiba

è Paquetà -ã limpeza será
i feita pelos distritos locais
cda Comlurb.
ry^O. esquema de limpeza
-nas praias, a ser executado
.pela Comlurb, é o seguinte:
rFlamengo, Botafogo, Urca,
rPraia Vermelha e São João
terão 80 garis com 15 veícu-

=los* Copacabana, Ipanema,
:Leblon, Vidigal e São Con-
.Tado, 200 garis e seis veicu-
slos; a praia de Sernambeti-
ba, entre a Barra da Tijuca
e a Reserva Biológica, terá
90 homens e 14 veículos;
Recreio, Pontal e Prainha,
60 homens é oito veículos;
Galeão e São Bento, 30 ga- .
ris e três veículos; e Ramos
e as demais praias da Ilha
do Governador, 60 garis e
16 veículos.

JRrefeitos
pleitos têm
seminário
'.A superintendente de Pia-

nejamento, Sra Lisia Ber-
nardes, informou, ontem,
que, a Secretaria de Plane-
iamento vai patrocinar um
seminário para os prefeitos
eleitos, em janeiro, com a
finalidade de motivá-los a
adotarem a filosofiade rea-
;lizarem seus planos de ação
Integrados com os órgãos
•do Governo estadual.
« Para permitir s o 1 uç õe s
melhores è com menor dis-
pêndio, será incentivada a
criação de associações que
reúnam os municípios de
uma região tanto para.com-
pra e manutenção de mate-
rlál, como para solução de
problemas intermunicipais,

fúé 
vãó até â contratação

_e técnicos para atuarem
êm vários locais, sem fica-
rem com tempo ocioso.
; Os, principais esforços da
•Superintendência são n o
gentido de qualificar os fun-
ejonários municipais para
Os s e r. v iç o s fundamentais
da administração. Este ano
foram realizados dois cur-
sos sobre a elaboração de
flrçamento, com represen-
tjantes de 39 municípios, um
Curso de preparação de for-
rjjiulários, que atingiu 2 0
Municípios e ontem, em Ni-
^Brói, foi encerrado ,o Curso
«Je Administração Financei-
líá, reunindo 12 municípios.

5 No programa'de apoio aos
Bjrefeitòs eleitos, que têm
cjuatro meses para preparar
«sus programas de Governo,
{(entro dos limites estabele-
òidos pelos recursos munici-
paisi a Superintendência
pretende oferecer-lhes um
diagnóstico de cada um dos
5D municípios fora da Re-
glão. Metropolitana, para
(JUe possam fazer os seus
planos. Os estudos estão
sendo efetuados pela Fun-
dação Instituto para o De-
envolvimento do Estado do
Ãio de Janeiro (FIDERJ).*A segunda parte do tra-
tfalho, segundo a Sra Lisia
Hernardes, inclui encontros
sucessivos, a partir do semi-
rfário, para orientar os pre-feitos na complementação
<fe seus planos. Será dada
êihfase.à solução que os pro-blemas possam ter, dentro
cÇa s características regio-
nais.
y

Missa lembra
inorte de
*

Costa e Silva
JO sétimo aniversário da

nforte do Presidente Costa
ejsilva foi lembrado ontem,
rif igreja Nossa Senhora do
Carmo (ex-Catedral do Rio)
com missa assistida por 60
Pessoas, entre familiares,
aijiigos a três ex-Ministros
de seu Governo: Mário Sou-
za^je Melo, Aeionáutica; Au-
gusto Rádémàker, Mari-
nha; e Edmundo de Macedo
tioares tlndústria e do Co-
mer cio).

A missa foi rezada peloPadre Bruno Sayão, e durou
menos de meia hora. Após
a eerimõnia. D loianda Cos-
ta.. e Silva recebeu cumpri-
mentos senlacia durante 10
minutos, e retirou-sé acom-
panhada da irmã Ivone
Baábosa; do filho Alcio Cos-
ta^c Silva; cia nora Lina e
dóneto Archur.

le! '¦¦ iislliífl
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A estrutura foi amarrada com cabos de aço, para que os escombros não se espalhassem

Acidente na véspera antecipou
demolição do prédio do Catete

O prédio da Rua Conde de
Baependi, no Catete, não foi de-
molido: ele ruiu, mas' sua queda
foi dirigida. Condenado desde, a
noite de quarta-feira, devido ao
choque de uma pá mecânica com
sua viga-mestra, ele foi escorado e
a estrutura amarrada com oabos
de aço, para que os escombros não
se espalhassem. A seguir, foram re-
tiradas as escoras e o prédio desa-
bou..

Toda a estrutura do prédio já
havia sido enfraquecida com mar-
teletes, para facilitar. o trabalho
dos explosivos que seriam utiliza-
dos na implosão, amanhã. O cho-
que da pá mecânica, entretanto, às
21 horas de quarta-feira, desequi-
librou o prédio e os engenheiros
decidiram-se pela demolição, te-
mendo que ele ruisse a qualquer
momento. * .

O recalque
Na noite de quarta para quin-

ta-feira, engenheiros acompanha-
ram o recalque causado pelo aci-
dente, com um fio metálico invar,
que não sofre alteração com a tem-
peratura ambiente. Cerca de 12
horas após constatada a fragilida-
de da estrutura, o recalque havia
aumentado enormemente, o que le-
vou os engenheiros a condenarem
o prédio..

Terceiro a ser construído na
área, o prédio da Rua Conde de
Baependi, mesmo que não hoüvesT'se sido desapropriado'-pelo metrô,

teria de ser demolido ou reforma-
do, porque sua estrutura estava
bastante enfraquecida pelo tempo.
Ele tinha uma área construída de
4 mil 132 metros quadrados.

A implosão
Durante a fase preparatória da

implosão, a estrutura do prédio fi-
ca intacta. A parte de alvenaria
não tem nenhuma influência na
estabilidade do edifício e, por isso,
foi afastada a hipótese de que os
preparativos tenham provocado a
queda..

No dia do desabamento, todos
os preparativos estavam pratica-
mente concluídos. Faltavam ape-
nas seis das 500 perfurações na es-
trutura para a colocação dos 100
quilos de explosivos,, que seriam
acionados por um detonador (mag-
neto condensador de mil volts),
estrategicamente colocado num
raio de 50 metros do local; dá ex-
plosãò.

Esses explosivos seriam colo-
cados entre as colunas verticais e
detonados, sucessivamente; em 11
tempos de meio segundo. As cargas
dos banheiros e escadas do edifício
seriam adicionais.

Gás
O problema da interrupção no

fornecimento dé' gás à área foi
causado pela falta de tempo para
preparar o terreno. A Triton utili-
zaria uma camada de areia no lo-
cal, para reduzir o impacto sobre

a tubulação, que passa a 90 centi-
metros de profundidade, dentro do
canteiro de obras do metrô."A Companhia do Metropolita-
no demorou, inclusive, a optar pelo
sistema de . implosão, justamente
por oausa das redes de serviços pú-
blicos. Se. a implosão comprometes-
se o fornecimento de água, luz e
gás e o serviço de telefones, o me-
trô desistiria e o Edifício Conde de
Baependi seria demolido pelo pro-
cesso convencional, que demoraria
120 dias no mínimo. .

. A vistoria ,
Três engenheiros do Departa-

mento de Perícias da Companhia
do Metropolitano inspecionaram,
na manhã de ontem, todos os pré-
dios localizados nas áreas próximas
ao Edifício- Conde de Baependi.
Nessa vistoria, eles constataram
que apenas o de n° 344 da Rua do
Catete apresenta problemas de in-
filtração na cisterna, talvez causa-
dos pela queda dos escombros so-
bre a rede.

1 Quanto aos problemas de ener-
gia, gás e telefones, operários das
três concessionárias passaram o
dia trabalhando na área. O forne-
cimento de gás começou a norma-
lizar-se, em algumas ruas, pela
manhã. Muitos moradores tiveram
de recorrer a restaurantes, porque
ó gás estava muito fraco; os res-
taurantes,.porém, tinham o mesmo
problema e: só puderam atender
aos fregueses após às 14 horas.

Secretário afirma que só houve um incidenü
"A demolição do prédio da es

quina das Ruas do Catete e Conde
de Baependi, na tarde de quinta-
feira, num trecho dás obras do me-
trô, não configura um acidente.
Acidente é algo não previsto. O quehpuve foi um' inciderite, provocado
pelo abalroamento de uma pá me-
canica num pilar do edifício" —
disse, ontem, o Secretário de Trans-
portes.

Em entrevista coletiva que du-
rou mais de uma hora, o Sr Josef
Barat, que se fez acompanhar por
quatro diretores da Companhia do
Metropolitano, salientou que ali seencontrava para "corrigir exageros
e deformações publicadas pela lm-
prensa".

Deformações
O Sr Josef Barat fez auestão deexplicar que "as incongruências e

j as deformações divulgadas pela lm-
prensa não podem ser Inteiramente
atribuídas aos jornais"."A Companhia do Metropolita-
no designou uma comissão paraelaborar, um relatório técnico a rea.
peito da demolição. Todos os pré-dios vizinhos foram submetidos auma severa vistoria executada porengenheiros, nada havendo quepossa causar qualquer perigo" —
acrescentou.-

O Secretário dos Transportes
explicou que a demolição decorreu
de uma opção tomada por enge-

nheiros de diferentes áreas da Com-
panhia do Metropolitano. Tão logo
ficou caracterizada a vulrierabilida--
de da estrutura do prédio, em'de-¦
corrência do abalroamento da pámecânica no pilar, "duas alternati-
vas se tornaram viáveis; aplicar es-
coramento no edifício, para-poste-
rior implosão, ou partir imediata-
mente para a demolição. Ouvidos os
engenheiros, optamos pela segunda
hipótese".

.0 diretor da Companhia do Me-
tropolitano, engenheiro Bruno Soa-
res, disse que tão logo soube da
ameaça de demolição "fui às pres-sas ao local. Imediatamente foi
acionado o esquema de segurança,
que, por sinal, estava montado, já
que a implosão estava prevista pa-ra amanhã. Todos os técnicos fo-
ram convocados e uma ampla veri-
ficação do prédio foi realizada".

Já o diretor de planejamento do
metrô, Sr Fernando MacDowell, foi
informado por um telefonema.
Também às pressas foi ao local,
acompanhado de outros técnicos."Convocamos o Detran, parainterditar a área, tomamos todas as
medidas preventivas e partimos ra-
pidamente para a demolição. Quem
viu o filme pode observar que a de-
molição ocorreu como se fosse uma
implosão. Os prédios da periferiaforam evacuados, a PM entrou em
ação e tudo correu normalmente.
Enfim, nada aconteceu à nossa re-
velia" — disse ele.

, O Secretário dos Transportes,
nas diversas ocasiões em que- falou,
durante a entrevista coletiva, fez
questão de acentuar que. "se tratava
de um prédio antigo, de 60 anos,
com uma estrutura já inteiramente
vulnerável"."Quanto ao custo da implosão"
— acrescentou o Sr Josef Barat —"orçada em Cr$ 885 mil, terá que
ser questionada' agora. Inclusive já
está formada uma comissão para
tratar desse assunto. A verdade é
que a Triton, com- a- antecipação da
demolição, realizada pela Compa-
nhia do Metropolitano, teve suas
tarefas reduzidas. Isso já está sen-
do estudado, inclusive pela nossa
Assessorla Jurídica. Dado o volume
das obras em andamento, muitas
vezes as empreiteiras não cumprem
todas ás normas de segurança. Ago.
ra eu, e toda minha equipe, esta-
mos particularmente envolvidos e
empenhados em reduzir ao máximo
esses problemas. Depois o metrô es-
tá renovando toda a rede de servi-
ços públicos da Cidade do Rio de
Janeiro, que aliás, é uma velha, su.
perada. E' um trabalho que não
aparece, que não é creditado ao
metrô. E', -enfim, um trabalho invi-
sivel. Só no Bairro do Catete, por
onde o Metrô está passando, já fo-
ram investidos Cr$ 12 milhões na
renovação dessa rede".

Empresa dá relatório na próxima semana
a Triton "w foi-ia j~ <•„—  -i j. . ...A empresa Triton, que faria aimplosão do edifício, amanhã, en-tregará à Companhia do Metro-

politano, na próxima semana, umreAitório sobre, o que ocorreu com
o prédio, inclusive com fotografias
dos problemas que se registraram
em sua estrutura. A emnresa es-
pera receoer mais da metade dosCr$ 885 mil previstos no contrato
porque já havia executado grandeparte dos preparativos.

Ontem pela manhã, o diretorda firma, Sr Francisco Fonseca eo responsável pela implosão, enge-nheiro Hugo Takahashi, voltaram-ao local do prédio. Alegando cláu-sulas contratuais, eles se recusa-ram a dar informações, explicando
que elas só poderiam partir daCompanhia do Metropolitano, on-de haviam estapo pouco antes; alidiretores os alertaram sobre a proi-bicão, prevista no contrato.;

A experiência
O Sr Francisco Fonseca infor-

mou que a experiência da Triton
foi obtida da empresa norte-ame-
ricánà que fez implodir os dois pri-meiros prédios em São Paulo, mui-
to embora os técnicos estrangeiros
relutassem em transmitir sua tec-
nologia."Os norte-americanos tinham
por principio técnico não fazer im-
plosão em prédio sinistrado. Quan-

do fomos chamados para implodir
o Edifício Renner, incendiado em
Porto Alegre, constatamos que ele
não tinha 10 de suas colunas. Por
isso, desenvolvemos a técnica de
amarração: toda a estrutura é
amarrada convergentemente parao centro, com cabos de aço. Essa éa técnica que empregamos, que nos
dá umà margem de segurança, no
caso de o prédio ruir" — disse ele.

Escombros
O Sr Francisco Fonseca obser-

vou que, quando chegou ao local,-quinta-feira, às 14h20m, vindo de
São Paulo, estranhou "que o pré-dio já houve sido implodido, por-
que a distribuição dos escombros
na área e até mesmo o tamanho
dos blocos que restaram aparenta-
vam uma implosão"."Se o prédio tivesse sido im-
plodido, estaria exatamente como
ficou" — acrescentou ele. "Espe-
ramos receber mais da metade do
contratado, porque praticamente
todas as fases do processo de im-
plosão estavam concluídas e o pré-dio caiu sem causar danos."

O Sr Francisco Fonseca era de
opinião de que a imprensa deve-
ria ter sido convocada para rece-
ber explicações .sobre a queda do
edifício, mas o assistente da Dire-
toria de Engenharia da Compa-
nhia do Metropolitano, Sr Oscar

Sousa Espínola, lembrou que o con-
trato da Triton a proibia de dar
informações.• "Em Porto Alegre e em São
Paulo não havia essa cláusula e nós
queríamos explicar tecnicamente
tudo, para evitar que fossem publi-
cados detalhes deturpados. Agora,
à equipe da Triton só resta coor-
denar a remoção dos entulhos, o
que acredito possa ser feito em cin-
co dias" — concluiu.

O engenheiro
A equipe da Triton chegou on-

tem ao local, por volta das 11 ho-
ras, em uma camioneta com os seis
operários gue estão hospedados no
Hotel Imperial, no Catete. Abriga-
da da chuva sob uma marquise,
eles se declararam satisfeitos com
a queda do edifício.

Rindo bastante, e demonstran-
do bom humor, o engenheiro Hugo
Takahashi se disse intrigado com
a informação dada ao JORNAL DO
BRASIL pela recepção do Hotel
Novo Mundo, no Flamengo, de que
ele havia encerrado a conta, apa-
nhado as malas ao meio-dia e to-
mado rumo ignorado, na quinta-
feira."Tudo não deve ter passado de
um engano, pois eu não estava hoí-
pedado Já, mas. sim, um outro
membro da equipe" — informou.

Guindaste
afeta ponte
da Central

Um guindaste da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional
em operação na Av. Fran-
cisco Bicalho, ontem, bateu
pouco depois do meio-dia na
viga de sustentação da pon-
te metálica da Linha 1 dos
trens suburbanos, deslocan-
do-a cerca de 60 cm. O mo-
torista do guindaste, placa
VX-8024, engatou marcha à
ré e foi embora. O acidente
provocou atraso dos trens
.suburbanos, porque fod-ne-
cèssário interromper o seu
tráfego.

O PM Barbosa, que poli-
ciava a área, comunicou o
fato ao posto de segurança
da Rede Ferroviária Fede-
ral, que paralisou o tráfego
nas Linhas 1 e 2, mas não
antes que passasse um trem
com destino à Estação D
Pedro II pela ponte metáli-
ca e que "só não caiu pela
graça de Deus", segundo o
policial.

RECOLOCAÇAQ

O chefe do Serviço Técni-
co de Segurança, Coronel
Jairo Ramos, pediu auxílio
a Deodoro e um guindaste
chegou, ao local às 15h5m.

. 'As 17h45m, guardas d e
transito e da RFF fecha-
ram a pista da Av. Franciá-
co Bicalho e, com auxílio de
outro guindaste da CSN, foi
iniciada a recolocação da
ponte.

O transito ficou engarra-
fado até a igreja da Cande-
lária o Coronel Jairo
RamoS suspendeu os traba-
lhos, liberou as pistas e
marcou nova interdição pa-
ra as 22 horas, para a exe-
cução dos serviços, que de-
veriam durar três horas.

A RFF informou que os
trens das Linhas 1 e 2, in-
terditadas, estavam trafe-
gando pela Linha 3, que
serve a Japeri e Santa
Cruz. Os paradores, que ser-
vem a Deodoro, continua-
ram a sair.de 10 e 10 minu-
tos, mas com atraso prévis-
to de 20 minutos.

A Divisão Especial dos
Subúrbios do Grande Rio,
no início da noite de ontem,
não tinha previsão para
a normalização do tráfego,
mas prometeu fazer um es-
forço para consertar a pon-
te neste fim de semana. Os
técnicos que trabalhavam
no loca! garantiram que em
três horas o serviço estaria
concluído e que o tráfego
voltaria ao normal hoje-pe"-
ia madrugada.

OS PASSAGEIROS

Nas linhas da RFF danifi-
cadas viajam, diariamente,
cerca de 250, mil passagei-
ros. Como o acidente ocor-
reu por volta do meio-dia,
a Rede Ferroviária Federal
estimou em 85 mil o nume-
ro de pessoas prejudicadas
pelo atraso dos trens.

Com o remanejamento,
as Linhas 3 e 4, que serviam
aos trens diretos, tiveram
sua atividade duplicada:
uma ficou com mão de di-
reção para a Estação D Pe-
dro II e a outra, para Deo-
doro, Japeri e Santa Cruz:
as Linhas 5 e 6, para Caxias
e Belfort Roxo, continua-
ram com o tráfego normal.

Lojistas da Rua do Rosário
se queixam de que água há
um mês é pouca e vem suja

Há um mês vem faltando água na Rua do Ro-
sário e imediações, no Centro, mas agora os mora-
dores e comerciantes locais estão mais intrigados
porque, quando a água aparece, é suja e mal chei-
rosa. Os funcionários da Cedae aparecem periódica-
mente e sempre culpam o metrô pelo problema.

Quem precisa de pouca égua, rer.orre às bom-
bas até durante o dia para encher as cisternas, que
logo ficam enlameadas. Quem precisa de grandes
quantidades, apela para carrós-pipa, pagando por
cada viagem em média Cr$ 300. Só o Mercado das
Flores, com 41 lojas, gastou nos últimos 20 dias
mais de Cr$ 60 mil para se abastecer com carros-
pipa.

norma] por parte da Cedae,
continuam pagando a taxa
de água "religiosamente". O
diretor disse que o mercado
tem bomba "de grande
potência, mas não adianta,
porque a água, além de
pouquíssima, é suja". Em
toda a área, é intenso o
cheiro de esgotos.

O Sr Antônio Dias, pro-
prletário de uma das 41 lo-
jas do mercado, assegura
que há um mês vem ten-
tando resolver o problema
junto à" Cedae. Um diretor
da companhia, engenheiro
João Ricardo, já apareceu
para observar a situação.
Explicou, então, que a culpa'por tudo era do metrô, res-
ponsávei "por uma mano-
bra mal feita na Rua Uru-
guaiana". Oengenhelro
prometeu resolver, mas o
problema continua.

Sabin é
homenageado
com jantar

¦ 
>

O cientista Albert Sabin
foi homenageado ontem
com um jantar de 167 ta-
lheres, no Country Club,
por iniciativa do JORNAL
DO BRASIL e da Sociedade
Brasileira de Alergia e Imu-
nopatologia. Ao jantar pre-
cedeu um coquetel, ao som
do órgão de Elvert Brandão.

O criador da vacina con-
tra a paralisia infantil veio
ao Rio em missão cientifica,
para proferir conferência
sobre o avanço da ciência
no combate ao câncer, de-
vendo regressar aos Estados
Unidos antes do Natal para
o congresso médico na cida.
de de Atlanta.

Entre os presentes, a
Condessa Pereira Carneiro,
os casais Flávio Braga, Pe-
dro Nolasco, Brum Negreiro,
Oswaldo Seabra, Clementi-
no Fraga, Paulo Moura, Ly-
wal Sales, Cruz Lima, Ma-
galhâes Gomar, Carlos Cha-
gas, Bruno Alipio Lobo,
Marcos Schorr, ítalo Suas-
suna, Ernani Braga, Cie-
mentino Fraga Filho, Arol-
do Jacques e Magalhães Fl-
iho.

BALDES DE LAMA
"Água aqui é puxada qua-

se sempre à noite. E é bar-
ro. É suja mesmo. Durante
o dia, a pressão normal não
existe. Então quase não cai
nada, nem . puxando com
bomba injetora se consegue
água", diz o porteiro e zela-
dor do prédio n° 172, quase
na esquina da Rua Uruguai-
ana ocupada pelo canteiro
de obras do metrô.

O porteiro ' informou que
pelo menos uma vez por
mês aparece um funcionário
da Cedae para limpar o
medidor, porque "á água
vem até com pontas de
cigarro, pedaços de madei-
ra, oydiabo". A cisterna do
edifício é limpa de três em
três meses e, na última vez,
José Rosa Pimentel, o por-
teiro, tirou com um seu co-
lega "30 baldes de lama".

José mora no último dos
10 andares do prédio, que
ttm 18 salas e, no térreo, o
restaurante Ernesto. Numa
tentativa de neutralizar a
poluição da ágUa, usa-se
cloro. "Eu mesmo, de 15 em
15 dias, jogo um quilo de
cloro em pó e um litro de
cloro liquido",! afirmou o
porteiro, que trabalha no
prédio há quase dois anos.

CEDAE INCRIMINA

Só, ontem, até 16 horas,
o Mercado das Flores tinha
recebido oito pipas d'água.
Os caminhões se abastecem,
gratuitamente, a 3 km do
local, na estação da Cedae
na Av. Francisco Bicalho. O
fornecimento aos comerei-
antes ocorre geralmente
durante a madrugada, e o

. diretor-comercial do mer-
cado; Sr Antônio Dias, diz
que a água está ficando
muito cara para todos. .

Mais cara, .ainda, porque
os comerciantes, apesar de
não terean abastecimento

OUTRAS QUEIXAS

O metrô também é citado
agora pelos comerciantes
como responsável por oü-

tros problemas. Um deles lé
a construção de poucos rá-
los e a obstrução de calhas
de edifícios, na Rua Uru'-
guaiana, lado par. Em cori-
seqüência, facilmente as ld-
jas são invadidas pela água,
quando chove. !

Além do metrô, a Light.
é criticada por manter ins-
talaçóes precárias, com ris-
cos. para os pedestres. Em
frente à loja n° 147, na Rua
do Rosário, há um buraco,
coberto com uma tábua, oa-
de freqüentemente ocorreim
explosões. Um dos sócios da
loja, Sr Roberto Aboim Sií-
va; diz que "os estouros
fazem as pessoas correrem
e provoca uma fumaça d|t
cheiro 'terrível. Não há
quem agüente". Os íund*o>-
nários da Light já aparecíí*
ram sem resolver o probl*}
ma. E quando acionado»
por telefone, recusam iden^
tificar-se..

Cedae fabrica novo tampão
para consertar vazamento !
do emissário de Ipanema l

AA Cedae não tem nenhum tampão de reserva
;para substituir o que se soltou do emissário sub-t
marino na semana passada, e provocou vazamento
de esgoto a 3 mil 360 m da praja. Em aço fundido;
com 250 a 300 quilos .de peso e 60 cm de diame-;
tro, ele está sendo fabricado na oficina de São.
Cristóvão, e a empresa prevê sua colocação na pró-;
xima quarta-feira.' '.

A FEEMA desmentiu ontem que estejam im-:
próprios ao banho de mar os trechos de Ipanema
e Leblon que o chefe da Divisão de Tratamento dar
Cedae, engenheiro Evandro Brito, considerou poluí-]
dos pelas águas das últimas chuvas. "Todas as medi-[
ções feitas até agora mostraram que os índices es-
tão bem abaixo do padrão estabelecido pela Secre-;
taria Estadual do Meio Ambiente, que é de 1 mit
coliformes fecais por 100 m3". 5

de aproveitar o mesmo;
tampão. »

Anteontem, a Cedae ln-r
formara que os trechos de;
praia compreendidos entre;
a Rua Visconde de Albuquer-;
que e a Avenida Bartolomeií
Mitre, no Leblon, e do Jar-'
dim de Alah à Rua Maria'
Quitaria, em Ipanema, eram'
considerados impróprios arf
banho de mar "porque re-'
ceberam águas das chuvas,'
lançadas ao mar pelos dois*
canais". *

VAZAMENTO
O emissário submarino de

Ipanema é feito de 101
tubos e possui 20.entradas
de visita (para consertos)
fechadas com tampões pre-
sos por quatro parafusos.
Um dos parafusos do tam-
pão 16 da Zona V (zona de
alto-mar) se soltou e a for-
ça da água fez desprender
mais dois, deixando-o segu-
ro apenas por u mdeles A
Cedae informou que tam-
bém estuda a possibilidade

Avenidas B. de Medeiros e j
Epitácio Pessoa têm obras \
prontas antes do prazo •

As obras de calçamento do canteiro central das*
Avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, na.
Lagoa, ficarão prontas em abril, um mês antes do,
prazo, segundo informou, ontem, a Secretaria Mu-:
nicipal de Obras. *'

A colocação dos blockrets — placas de cimento:
sextavadas — numa área de 32 mil 200 metros qua-]
drados visa melhorar a aparência das avenidas,;
evitando a formação do lamaçal que aparece no,
canteiro com qualquer chuva mais forte. Técnicos",
da Secretaria desmentiram ontem as informações;
de que a área urbanizada seria usada para estacio-
namento. '
CALÇADAS E ÀP.VORES

Além da novidade das
placas de cimento, estão
sendo levantados e assen-
tados 10 mil metros d e
meio-fio de grani'o e arre-
matada a calçada q u a se
sempre danificados pelas
raizes. Também são regula-
rizados os ralos, uns sem
tampa, outros com a tampa
alta em relação ao asfalto
e muitos entupidos.

O trecho urbanizado com-,
preende a Avenida Epitácio.
Pessoa até a Avenida Bor-,
ges de Medeiros na altura.
da esquina com Rua Frei.
Leandro, segundo através,
da Borges de Medeiros até ar
Jardim de Alá. A Prefeitura!
investe Cr$ 5 milhões 347,
mil na obra, entregue a:
duas empreiteiras, a Erco,"
e a L.O. Graça.
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Yamani acha que grupo dos 11
não sustenta o aumento de 10%

Doha (Qatar) e Caracas — O Minis-
tro do Petróleo da Arábia Saudita, Xe-
que Ahmer Zaki Yamani, previu ontem
que os 11 países da OPEP que se decidi-
ram pelo aumento de 10% "não terão ca-
paçidade para manter essa. alta". Ele
destacou a moderação saudita e disse es-
peràr 

"um reconhecimento" por parte do
Ocidente, ou seja, mais progresso nas
conversações Norte—Sul e uma solução
para o conflito árabe—israelense.

Embora a Arábia Saudita tenha es-
tado em estreito contato com membros
cio lucuro Governo dos Estados Unidos
nos últimos dias, Yamani declarou não
ter sofrido nenhuma pressão por parte
de Washington. Em segiudai esclareceu
que seu pais não restringirá mais sua
produção ao limite de 8 milhões 500 mil
barris diários imposto pela OPEP.

Especulação
Um repórter perguntou a Yamani se

algumas empresas petrolíferas não pode-
riam agora comprar da Arábia Saudita
e vender o produto a preços mais altos.
Yamani: "Por ventura o senhor é eco-
nomista?" O repórter respondeu: "Não
sou". "Eu, também não sou economista,
replicou Yamani — mas meus economis-
tas garantem que isso não irá acon-
tecer".

O Ministro saudita observou que a
OPEP precisa encontrar uma fórmula
para refletir os fatores do custo de pro-
dução. Para ele, a exigência de 15% de
aumento prejudicará seriamente as eco-
nomias da Grã-Bretanha, França, Espa-
nha e Itália e se refletirá negativamente
em todo o Mercado Comum Europeu. Fri-

sou que os próprios países produtores de
petróleo sentirão os efeitos negativos
desse aumento.

Fundador

A oposição saudita a um aumento
de 10% foi considerada ontem como'uma vitória de Pirro" para os consumi-
dores pelo fundador da OPEP, o vene-
zuelano Jnian Fablo Perez Alonzo, ex-
Ministro das Minas da Venezuela. "Ela
não representa a real situação, já que os
preços do petróleo devem elevar-se a
longo prazo, a fim de assegurar o uso
mais racional de um recurso exaurivel",
acrescentou.

Primeiras reações são negativas
Doha (Qatar) e Paris — As primei-

ras reações ao aumento dos preços in-
ternacionais do petróleo destacam em
geral a negativa influência sobre a eco-
nomia mundial em geral, principalmente
entre os paises industrializados. A divi-
são que a reunião da OPEP mostrou en-
tre seus membros acarretou uma alta
na maioria das divisas em determinadas
praças financeiras, como em Zurique e
Londres. \

Segundo as agências internacionais
de noticias, as reações foram as seguin-
tes:

1) Estados Unidos — um estudo do
Departamento do Comércio indica que
um aumento de 5% reduzirá o cresci-
mento econômico do pais em uns 0,3%,
gerando idêntica elevação nos preços ao
consumidor. As. duas altas do petróleo
deverão elevar em 7% a fatura do pe-
tróleo comprado dos países da OPEP. Os
EUA importam 42% do óleo que conso-
mem;

2) Mercado Comum Europeu — o au-
mento reforçará as tendências inflacio-
nàrias e agravará o desequilíbrio dos ba-
lanços de pagamentos,; que .para este

ano estava calculado em 20 milhões de
dólares; ,

3) Alemanha Ocidental — o porta-
voz de Bonn, Armin Gruenewald, prestou
homenagem "a responsabilidade mostra-
da pela Arábia Saudita" e sua compre-
ensão com a situação dos paises em vias
de desenvolvimento, mas sublinhou que,
no conjunto, o aumento não pode ser
considerado favorável aos países consu-
midores;

4) Japão — o aumento representará
alta de 2 bilhões de dólares anuais na fa-
tura do petróleo. Os preços ao consumi-
dor deverão subir 1%. Os japoneses im-
portam 37% do óleo que consomem da
Arábia Saudita e dos E.nirados Árabes• Unidos;

5) Espanha — a agência espanhola
Europa Press diz que a alta custará ao
pais entre 46 e 57 bilhões de pesetas, se
mantido o consumo petrolífero de 1976,
ou seja, 44 milhões de toneladas;

' 6) Grã-Bretanha — Londres acredi-
ta que o aumento acarretará uma infla-
ção mundial complementar de 1% a 2%.

Qatar confirma
novas cotações

Doha, Qatar — O preço de
referência para o petróleo
bruto será elevado em 10%
a partir de 1.° de janeiro
próximo e por outros 5% a
partir de julho de 1977, con-
firmou ontem oficialmente
o Ministro do Petróleo do
Qatar, Xeque Abdel Aziz
Bln Khalifa Al Than, na
qualidade de presidente da
XLVIII Conferência de Mi-
nistros da OPEP, encerrada
após quatro dias de sessões.

Não foi distribuído comu-
nicado oficial, mas Al Than
revelou que a decisão íoi
aprovada pelo voto de 11
países membros. Arábia

. Saudita e os Emirados Ara-
bes Unidos confirmaram
também sua discrepância
à maioria da OPEP e anun-
ciaram que o preço do pe-
tróleo de sua produção será
aumentado em apenas 5%"para todo o ano de 1977".
O aumento médio decidido
pelo grupo dos 11 é de

12,7% para o conjunto do
próximo ano.

OS NOVOS PREÇOS

Os novos preços serão,
portanto, os seguintes: 1)
nos paises do grupo dos 11,
o barril de petróleo de refe-
rências (159 litros, tipo ára-
be leve) subirá de 11,51 dó-
lares (CrS 138,70) para 12,70
dólares (Cr$ 153,04) no dia
1.° de janeiro próximo. No
dia 1.° de julho de 1977, su-
blrá para 13,30 dólares
(Cr$ 160,27); 2) os preços
da Arábia Saudita e dos
Emirados Árabes Unidos,
passarão de 11,51 dólares a
12,08 dólares (Cr$ 145,56).

Carter elogia e Ford denuncia
Nações Unidas e Washington r-VO

Presidente eleito dos Estados Unidos,-
Jimmy Carter, congratulou-se ontem pe-
Ia postura adotada pela Arábia Saudita,..
e o Presidente Gerald Ford denunciou
como "irresponsável" a decisão do grupo
dos 11 de aumentar o preço' do petróleo
em 10%. '- '• ¦ -

Carter é seu1 Secretário de Estado de-
signado, Cy.rus Vance,. enviaram mensa-
gens aos dirigentes "sauditas 

para dizer
de sua satisfação pela su a "valente ati-
tude de homens de Estado". A Informa-
ção foi dada por, Vance, após entrevistar-
se com o Secretário-Geral das Nações
Unidas, Kurt Waldheim.

Ford afirmou que a decisão da maio-

ria dos paises da OPEP deveria lembrar
àòs norte-americanos "a necessidade de
uma. ação urgente, a fim de conservar e
desenvolver os recursos internos de com-
bustíveis dos Estados Unidos". Por sua
vez, o diretor da Agência Federal de
Energia, Frank Zarb, acrescentou que o
desacordo sobre os preços poderá even-
tualmente romper o bloco da OPEP.

A primeira reação norte-americana
ao aumento do preço do petróleo: foi a de
que poderia reduzir suas compras na Ve-
nezuela. Funcionários do Departamento
do Estado disseram que "pensamos que•dé empresas desejarão adquirir tanto:
quanto possivel o petróleo pelo menor
preço". , .

Futuro tende a
nivelar preços

O que reserva o futuro
Técnicos petrolíferos in-

ternacionais prevêem para
os próximos meses o se-
guinte:

1. As empresas multina-
cionaís, que ultimamente
estocaram todo o petróleo
disponível por causa do es-
perado awnento de preços,
lançarão no mercado seus
estoques, o que fará com
que as exportações dos pai-
ses da OPEP diminuam em
quantidade;

2. Em meados de abril do
ano que vem, as importa-
ções dos paises industriali-
zados do Ocidente alcança-
rão novamente seu volume
normal, ocasião em que a
Arábia Saudita estará em
condições de Inundar a me-
tade do'mercado mundial
com o seu petróleo barato;

3. A outra metade ficará
com os 11 paises da OPEP
que antes dominavam a ter-
ça parte das exportações.
Estes 11, que, ao contrário
da Arábia Saudita, necessi-
tam de cada petrodólar, te-
rão que baixar o preço, se
quiserem evitar importantes
perdas em suas exportações.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Comunicamos que, a partir de 20 de de-

zembro de 1976, o Departamento de Opera-
ções de Câmbio (DECAM), passará a funcio-
nar .no seguinte endereço:

Setor Bancário Norte

Edifício Palácio da Agricultura — 13.°,
14.° e 15.° andares

Brasília (DF).
Para correspondência e outras formas de

comunicação, damos ainda, as indicações abai-
XO:

Caixa Postal: 04-0170
Endereço Telegráfico: Bacencâmbio
Telex: 611702
Telefone: 25-1355 (PABX).

MONTIENE

CONVOCAÇÃO
A Carteira Habitacional do MONTIE-

NE — CHAMONT, solicita b compareci-
mento urgente, aos seus escritórios, na
Av. Marechal Floriano, 143, 8.° andar, de
todos os. associados relacionados como
candidatos aos: apartamentos do edifício
da Rua Vaz de Toledo, n.° 144 — Enge-
nho Novo, que serão entregues no pró-
ximo mês de janeiro, para os expedien-
tes finais do processo de concessão do fi-
nanciamento relativo às referidas unida-
des habitacionais.

A Diretoria.

Visite PORTUGAL Um velho amigo
Um novo País

Indústrias
são contra
racionar

São Paulo — O presidente
da Volkswagen do Brasil, Sr
Wolfgang Sauer, disse on-
tem que "qualquer processo
de racionamento de gasoli-
na no Pais, causaria um
gasto superior aos 150 mi-
lhões de dólares (Cr$l bi-
lhão 807 milhões) que se-
riam economizados, devido
á icriação da máquina buro-
crática para implantá-lo,
além do aparecimento do
mercado negro, como ocor-
reu na Europa". Lembrou
que na Alemanha, o racio-
namento f o i responsável
pela elevação da taxa de
desemprego no pais.

O presidente do Sindicato
Nacional da Indústria Auto-
mobilisfcica, Sr Mário Gar-
nero, considerou que, em
1977, a indústria d e v erá
manter sua atual produção,
aumentando, evenaialmen-
te, apenas para o atendi-
mento do mercado externo.'"O mercado interno deverá
ter crescimento zero, essa
é a realidade". Disse que é
favorável ao uso racional de
combustível, mas sem racio-
namento.

Esta afirmação vem ao
encontro da posição da As-
sociação Brasileira de Dis-
tribuidores de Veículos,
Abrave: "E' necessário que
as fábricas não aumentem
a produção, para evitar
problemas no mercado in-
terno, que não teria capaci-
dade para absorver o incre-
mento", segundo declarou o
presidente da entidade, Sr
Renato Ferrari.

ONEROSO

Analisando as medidas
necessárias para o caso de
racionamento, Wolfgang
Sauer disse que "elas são
extremamente onerosas, e
criam distorções no mer-
cado. Creio que a indústria
automobilística deve expor-
tar o mais que puder, para
conseguir tirar a diferença.
A exportação poderia subs-
tituir com vantagem o raci-
onamento, um processo que
não deve ser aplicado, pois
traz uma série d e con-
seqüências de ordem social
e econômica. A Volkswagen
exportou este ano 165 mi-
lhões de dólares, vendendo
80 mil unidades ao exterior.
Em 1977, vamos atingir os
200 milhões de dólares, com
100 mil unidades expor,
tadas. Este é o nosso esfor-¦ço", afirmou.

POSSIBILIDADES
"Não devemos usar o s

percentuais da majoração
dos preços do petróleo como
bandeira para a implan-
tação do racionamento de
combustíveis no Brasil.
Mesmo porque, em nosso
entender, ainda não foram
esgotadas as possibilidades
de racionalizar o seu uso
entre nós. Muitas medidas
poderiam ainda ser testa-
das."- ,'•¦

;.A afirmação é do pre-
sidente do Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Com-
ponentes para Veículos Au-
comotòres — Sindiipeças, Sr
Luís Eulálio de Bueno Vidi-
gal Pilho, que apontou, ain-
da, as seguintes medidas
capazes de reduzir o con-
sumo de combustíveis no
pais, antes de se pensar na
adoção do racionamento;
pedágios para-,carros de
passeio a preços equivalen-
tes aos dos veículos d e
t r ansporte coletivo; prol-
bicão d e estacionamento
rios grandes centros ur-
banos; rígido controle de
velocidade nos centros ur-
banos e nas estradas; ob-
servancia da regulagem dos
¦motores, taruto nos veículos
a diesel como nos a gasoli-
na; e revisão da legislação
e m determinados centros
urbanos, como a Grande
São Paulo, por exemplo, pa-
ra que possa haver o trans-
porte coletivo municioal.

"Portanto — afirmou o
presidente do Sindipeças —
ao invés de falarmos em
medidas de exceção como o
r acionamento, deveríamos
acelerar o Plano do Álcool
i de outros substitutos com-
plementares, pois o álcool,
no Brasil, não é mais um
tema de debate, mas sim
um programa em fase de
execução e que deverá apre-
sentar resultados nos pró-
ximos anos."

Governo espera antes de
decidir sobre racionamento

Brasília e São Paulo — O Gover-
no ainda vai esperar alguns dias pa-
ra tomar decisões sobre o problema da
contenção do consumo de combusti-
veis e até sobre o racionamento. Tu-
do vai depender se os preços interna-
cionais do petróleo ficarem mais per-
to dos 5% — como decidiram a Ará-
bia Saudita e os emirados árabes —
ou se próximos dos 10% que os de-
mais membros da OPEP vão cobrar
por seu óleo.

Isso porque o Ministro da Fazen-
da,. Mário Henrique Simonsen, consi-
dera muito estranho e inédito na his-
tória dos cartéis que um mesmo pro-
duto tenha dois preços. Perguntado se
a situação brasileira se tornaria mais
tranqüila se os preços, no futuro, fi-
carem mais próximos de 5% do que
de 10%, Simonsen respondeu: "Va-
mos ver." Sobre o racionamento afir-
mou que "a opinião de Gover»» só
darei quando for o caso; a opinião
pessoal do cidadão'Simonsen não in-
teressa." O Ministro disse ainda que
os combustíveis não serão aumentados
em janeiro. \

Segundo o Secretário de Impren-
sa da Presidência, Humberto Barre-
to, o Presidente Ernesto Geisel — já
conhecidos os percentuais de aumen-
to do óleo — vai manter contatos
constantes com os Ministros da área
econômica, especialmente da Fazenda
e do Planejamento, para decidir "até
princípios de janeiro", sobre a conve-
nlência ou não da adoção do racio-
namento de combustíveis. Humberto
Barreto disse ainda que preocupam

i mais ao Governo os reflexos negativos
do aumento na economia mundial e
as prováveis restrições às importações
de prodtuos brasileiros do que os per-
centuais aprovados pela OPEP.

Mais rigor '

Já o Ministério do Planejamento
distribuiu nota oficial dizendo que"será preciso adotar uma posição ri-
gorosa ria contenção do consumo de
combustíveis para atender aos objeti-
vos de uma redução drástica no défi-
cit da balança comercial no próximo
ano", antecipando, deste modo, uma
posição favorável ao racionamento
para os já previstos debates com Gei-
sei. Mesmo assim, em São Paulo, o .
Ministro das Mir.as e Energia, Shi--
geaki Ueki, reafirmou sua posição
contrária ao racionamento "pelas suas
catastróficas conseqüências para a
economia do país como um todo". In-
formou também que se vai reunir na
segunda-feira com a direção da Petro-
brás para fazer um levantamento dos
reflexos do aumento do preço do pe-
tróleo, que será imediatamente levado
ao Presidente Geisel.

De acordo com o documento do
Ministério do Planejamento — que
mostra posições semelhantes às do
Ministro Simonsen — o Governo ago-
ra vai dirigir seu comportamento "pri-
meiro, pela confirmação dos novos in-
dices de elevação e, depois, pela ava-
liação das perspectivas econômicas
para 1977". Serão avaliados com exa-
tidão os efeitos do aumento, inclusive
os indiretos, junto com um eventual
encarecimento dos preços das mate-
rias-primas importadas e o comporta-

mento do mercado importador de produtos brasileiros (preocupação acen-
tuada também por Humberto Barre-
to). A dúvida do Ministério do Plane-
jamento quanto à manutenção dos
dois preços vem do fato que "no au-mento anterior, os Ministros da OPEP
acabaram entrando em um acordo".

Comércio
Fazendo uma análise das possi-veis vantagens oferecidas pela Ará-

bia Saudita, por causa da elevação
em apenas 5% no preço de seu óleo, oSecretário de Imprensa da Presidên-
cia disse que "os sauditas não são os
maiores fornecedores do Brasil. De-
vemos levar em consideração o co-
mércio bilateral realizado com paísescomo a União Soviética — para quemo Brasil vende calçados, soja, tecidos
e de quem compramos.petróleo — Irã,
Iraque, Argélia". Ainda sobre o .as-
pecto comercial, disse que "às vezes,
comprar mais barato não significa o
melhor negócio".

Pelo documento do Ministério do
Planejamento, o Brasil está impor-
tando, este ano, 20 milhões de me-
tros cúbicos, a um custo áe 3 bilhões
600 milhões de dólare». O Iraque tem
a maior participação, com 30% segui-
do da Arábia Saudita, com 25%.
Assim, a elevação de apenas 5% nos
preços só atinge a pouco menos de
30% das importações (no primeiro
semestre, foram importados 4% dós
Emirados Árabes Unidos), com o au-
mento de 10% incidindo sobre o res-
tante — mais de 70% do total.

Triste
A noticia do aumento de preços

fez o Ministro Ueki afirmar que' se
tratava de "uma notícia triste,' la-
mentável, mas que absolutamente não
devia servir de motivo de desanimo,
de derrota, embora implique em
maiores sacrifícios em 1977". Disse
ainda que o quadro brasileiro não é
pior porque foi feita, há algum tem-
po, uma opção de expansão da hidre-
létrica "numa época em que o petró-
leo custava 10 dólares a tonelada". De
qualquer modo, afirmou que "minha
dor de cabeça é grande, por causa do
aumento da OPEP".

O presidente do Conselho Naclq-
nal do Petróleo (CNP), General Oziel
Almeida Costa, disse estar "satisfeito
com o resultado da reunião da OPEP
que aprovou dois níveis de preços,
pois se esperava um aumento supe-
rior aos 10%". Segundo ele, depende
do Governo a repercussão imediata
ou não do aumento do óleo importa-
do nos preços dos combustíveis para
o mercado interno. "Se o Governo de-
cidir para agora ou mais tarde, ca-
berá ao CNP averiguar qual a par-
ticipação do aumento na estrutura
dos custos dos combustíveis", desta-
cou.

(Mais petróleo na pág. 31%'

Custo do óleo depende
da política de refino

O custo do petróleo que o Bra-
sil vai comprar no ano que vem
ainda é uma incógnita, embora se
possa levantar algumas hipóteses,
já que não se sabe qual a política
a ser seguida em termos de quali-
dade do óleo cru a ser adquirido.

A média do petróleo comprado
pelo Brasil está entre 31 e 32? API
(American Petroleum Institute), o
que significa què as refinarias bra-
sileiras estão orientadas no senti-
do de processar petróleo leve. O ti-
po árabe leve, que é produzido pe-
Ia Arábia Saudita, tem 34"? API,
sendo um óleo bastante leve.

A compra de mais petróleo do
tipo leve permite a obtenção do3
derivados leves. Os rendimentos
médios, por tipos de derivados, pa-
ra o petróleo árabe leve, são os se-
guintes: Gás liqüefeito de petró-
leo — 1,8%; nafta (até 220'C) —
32,2%; óleo diesel (entre 220 e
38090 — 29%; gasóleo (entre 380
e 5009C) — 17% e resíduo — 18%.

O consumo brasileiro de petró-
leo estimado para este ano, de 302
milhões de barris (cada barrit tem
159 litros), corresponde a 42,5% do
total das necessidades de energia.
A distribuição percentual da ofer-
ta dos derivados é a seguinte: Gás
liqüefeito de petróleo — 7,1%; de-
rivados leves — 36,7%; derivados
médios — 28,5% e derivados pesa-
dos — 28,5%.

Os derivados leves são as gaso-
linas de automóvel e de aviação, os
solventes e as naftas; os médios
são os querosenes de iluminação e
para jato, assim como o óleo diesel
e os pesados são os asf altos e o óleo
combustível.

Os números mostram a quase
impossibilidade de o Brasil passar
a adquirir .mais petróleo do tipo pe-
sado, com vistas à menor produ-
ção de gasolinas, dai a dificuldade
de se comprimir a produção de ga-

solinas. Hoje, cerca de 30% do pe-.
tróleo importado é destinado à pro- ¦
dução de gasolina automotiva.

Dos 302 milhões de barris con-
sumidos por ano, 22% são forneci- -
dos pela Arábia Saudita, com o Ira-- •
que fornecendo cerca de 30%.

O primeiro cálculo que se é •-
tentado a fazer é multiplicar os-
5% de aumento determinado pela
Arábia Saudita para d seu petróleo,
e depois multiplicar o restante per
los 10% fixados pelos demais países
membros da OPEP. Mas isto é er-*
rado, já que o vendedor da maior ¦
parte do petróleo saudita é a •
Aramco, e esse petróleo passa por
várias mãos até chegar ao consu-
midor. Assim, pode-se ter um au-
mento de 6% e até mesmo de 7%
para o óleo cru saudita.

Somente depois de estabeleci-
dos todos os preços de referência
(a base é o petróleo do tipo árabe
leve) é que se poderá chegar a um
resultado. A partir daí é que a
Petrobrás voltará a examinar as
propostas das empresas estatais
dos paises produtores, bem como
das multinacionais, sobre a compra
de petróleo para entrega a partir
de abril de 1977.

Ela conta hoje com um estoque
de óleo cru (sob todas as formas)
suficiente para atender ao consu-
mo de 90 dias. O petróleo em es-
toque é calculado em 50 dias de
consumo; o sobre-água em 20 dias;
nos oleodutos e na cabotagem —
dois a três dias, com a diferença
nas refinarias e em mãos das dis_
tribuidoras, sob a forma de deric
vados.

Tomada a decisão, ainda s£
precisará aguardar alguns dias pa^1
ra se fazer o cálculo exato de quan1"
to o Brasil passará a gastar com à~
importação de petróleo, mantida^
as condições atuais, no que se re-^
fere aos tipos de óleo.

USA A 5ECÂO "fflÁQUi A AS £ EOUlPAfflEATOS' 
AA EDIÇÃO !>£ .FEIRA
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Indústria imobiliária teme o desencanto das elites
ÁDEMI pede tratamento justo

""•• Eis, na integra, o pronunciamento do'Jpíesidente da ADEMI, engenheiro José-Carlos Lopes da Costa, no qual pede'"para a indústria imobiliária "um trata--•mento justo", à altura de sua contribui-^¦ção ã economia nacional:•'« "Em momento algum me foi mais
difícil escrever algumas linhas de saúda-
çao a um homenageado da ADEMI como
hoje. Se a simplicidade de V Excia au-
tor,iza um tratamento menos formal, se
esta época do ano exige e requer que os
problemas existentes sejam tratados com
õ otimismo e a leveza próprios do que se
convencionou chamar "o espirito de Na-
tàí", impõe-se que eu diga algo que não
seja tão vazio ao ponto de deslustrar a
líònra que a sua presença hoje nos con-
fere.

u-'-»..' Julgo, porém, não mais caber a re-
exposição das dificuldades e problemas"que atingem a indústria imobiliária e da"construção civil. Creio que nem os meus
amigos mais íntimos e fiéis suportariam¦que eu aqui repetisse criticas e sugestões,'ainda que válidas e jamais desmentidas.
Além disso, se o fizesse haveria o risco

-.de-ser mal interpretado, taxado de in-•conveniente, ou ainda, pelo menos, de
¦insensível às exigências e dificuldades

-do-país na hora presente. Limitar-me-ei,-assim, a tentar demonstrar a inconsis-
tenda das criticas normalmente dirigi-
das à indústria imobiliária; de não se-

-rem aceitáveis ou admissíveis as soluções
j estatizantes preconizadas por alguns e"a 

imprescindibilidade de um correto po-'sicíonamento de-nossas atividades numa~área de atuação ministerial, já que hoje
como há pouco soubemos, ninguém é
diretamente responsável pelos destinos
d:, maior indústria deste pais, se a con-
siderarmos em conjunto com as indus-
trias afins ou que dela dependem.

• A indústria imobiliária, Sr Ministro,
-é—freqüentemente encarada e tratada
ãcorjtió "criançà-problema", cheia de vi-

cios e deformações, entre os quais os
tirais conhecidos seriam o gosto pela es-
peculação, a criação do caos urbano e o
desinteresse pelas classes menos favore- >
çidasi Nossa indústria como qualquer-.outra condiciona-se em normas que lhe
são impostas e, dentro delas, procura
atingir o mercado mais amplo possível.• - Nenhuma indústria volta as costas
a uma faixa de demanda se houver con-
dições ae atendê-la. Se não fazemos (e
nem sequer somos ouvidos!) as legisla-
çoes estaduais e municipais que discipli-
nam o uso do solo e das edificações, se
independe de nós a fixação de resolu-
.ções orientadoras da aplicação dos re-
curso do Sistema Financeiro da Habita-
ção, parece-me não se dever censurar a
indústria imobiliária se esta hoje produz
habitações de valor elevado.
¦ Dia a dia os nossos códigos de obras
se. tornam mais sofisticados e exigen-
tes! Trata-se, sem dúvida, de um fenô-
rneno mundial, bem caracterizado por
um construtor americano ao afirmar
que todas as vezes que uma Câmara Mu-
nicipàl se .reúne,-o-custo..da construção
sobe." " O orgulho nacional exige para nos-
sas cidades os padrões mais elaborados,
as normas mais avançadas, a tecnolo-
gia recém-descoberta, de forma a per-
mitir que a nossa vaidade tupiniquim
possa'se comprazer na critica a cidades
.daJVlemanha, da França, da Suíça e até
dos Estados Unidos. Pena é que o poder
aquisitivo de nossa gente não esteja à
altura do custo imposto por tais sòfisti-
cações e requintes.

T Paralelamente, os responsáveis pela"política habitacional voltam-se habi-
atualmente para os pontos inicial e final"dessa politica, o agente 'financeiro e o"adquirente, esquecendo-se da indispen-"sável reta que deve unir os dois pontos:"a indústria de construção. E assim, cri-
éticas sobre criticas são feitas sem que
i ninguém se detenha ã perguntar por que
Inão atendemos às classes de menor ren-
;;da,ou, simplesmente, o que precisamos
,,para atendê-las. ¦
ij «Num paralelismo simplista, creio po--der assegurar que no dia em que se exi-
-ja que todos os automóveis nacionais

• sejam dotados de quatro portas, vidros
ü rayban e ar condicionado, que se re-
-queira Uma renda familiar várias vezes
¦superior ao valor da prestação de paga-
mento, não mais serão fabricados Cor-

-cel, Volkswagen, Fiat ou carros seme-''¦ Inantes. Nessa ocasião, só levianamente"se poderá censurar a indústria automo-"tiva pôr estar produzindo Galaxie,"Dodge super-luxo ou talvez Mercedes-
tBenz. .s Se reconhecermos -a impossibilidade
de nossa indústria atender às faixas

mais populares, é forçoso que se com-
preenda ser a habitação de caráter so-
ciai, em todos os países do mundo, da
alçada do Governo.

Há, porém, entre a casa-embrião e
os apartamentos com piscina privativa
uma escala imensa, uma ampla extensão
de mercado que a indústria pode e deve
atender, conforme esperamos e deseja-
mos.

Note-se, e note-se bem, não ser ne-
cessárlo marginalizar a-indústria priva-
d» para que tais habitações ocorram;
não é preciso, nem aconselhável, subs-
tituí-la por entidades estatais, ou para-
estatais, 6em fins lucrativos. Os que
crêem na liberdade e na livre iniciativa
sabem que o lucro legitimo é a melhor
e mais ética remuneração ao trabalho
desenvolvido e que, freqüentemente, a
tentativa de abolir o ganho empresarial,
abre em todas as partes, um vasto ca-
minho à fraude, ao suborno e à çorrup-
ção.

Julgo, assim, mais importante do
que nunca, a compreensão do Governo
para as reais dificuldades e aspirações
da indústria imobiliária e é aí, nesse se-
tor, que a situação de V Exa nos pa-
rece fundamental.

O primeiro contacto que tivemos
com V Exa deu-se em época conturba-
da, pouco após a Resolução 386. Aturdi-
dos, vivíamos na ocasião sob dois impac-
tos: o da Resolução 38fi em si e de não
termos especlficament. a quem recor-
rer. Estávamos cientes de que a nossa
atividade se situava na indefinida "área
cinza", recebendo orientação e diretri-
zes dos Ministérios do Interior, Fazenda,
Planejamento, Indústria e do Comércio
e, mais particularmente, do BNH. Mas,
realmente não sabíamos que órgão ne-
nhum, que Ministério nenhum é legal-
mente responsável pelo êxito ou o fra-,
casso da indústria imobiliária. Nessa"
ocasião, a delicadeza, o interesse, a sin-
cera preocupação de V Exa, procuran-
do ouvir e entender a fundamentação
de nossas queixas, trouxe-nos uma tran-
qulidade de valor inestimável. Não im-
porta que os problemas permaneçam e
de que as nossas preocupações dia a dia
se ampliem, ao invés de diminuírem.

As horas amargas têm às vezes o
seu lado positivo. Nelas se demonstrou
ser V Exa um homem sincero, disposto
a ouvir com serenidade, desprovido de
idéias preconcebidas e de motivações es-
tranhas ao exercício do cargo que ocupa.

E é, pois, ao homem e ao Ministro
que agora me dirijo mais diretamente
para dizer:

Ministro Rangel Reis.
Como brasileiros e empresários cons-

cientes, não nos divorciamos das pre-
ocupações e das exigências da hora em
que vivemos. Não queremos e não piei-
teamos favores ou privilégios porque de-
les não precisamos. Apenas queremos,
apenas pleiteamos, apenas nos julgamos
no direito de exigir um tratamento jus-
to, à altura da nossa contribuição à eco-
nomia nacional.-

As preocupações que nos assaltam
são grandes, e mais se avolumam ao
sentirmos, como já disse, que ninguém
se julga diretamente responsável pelos
destinos da maior indústria deste pais.
A bandeira que a representa oscila,
ameaça tombar. Nossas mãos já não se
sentem suficientemente fortes para
mantê-la erguida ante os ventos do des-
conhecimento e da incompreensão. E é
preciso que essa bandeira não caia, co-
mo é preciso que a indústria imobiliária
tenha alguém que fale por ela, alguém
que a ampare e a defenda, que não a
deixe resvalar na frustração, naquilo que
Camões chamou de "uma apagada e vil
tristeza".

Simplesmente, talvez ingenuamente,
sugerimos se pedimos que esse alguém
seja V Exa.

Que V Exa aceite este pedido, que
V Exa o acolha, são os nossos desejos
e esperança. Se o fizer, V Exa estará
prestando ao Brasil uni serviço maior do
que à indústria imobiliária. Em minha
opinião, Sr Ministro, quaisquer que se-
jam as dificuldades de ordem econômi-
ca, política ou financeira que um país
apresente, todas são resolviveis, e por-
tanto, de gravidade relativa. Um só pro-
blema me parece insolucionável, uma
vez instalado. E' aquele que se origina
no desestímulo do empresariado. Creio,
e creio firmemente, que nenhum paíssobrevive ao desencanto de suas elites.

E' preciso impedir, de todas as for- -
mas, que tal ocorra entre nós.

Esta é a minha luta, essa é a sua
luta, Sr Ministro, esta deve ser a maior
luta do Governo e de toda a Nação."

Em agosto, a vez de Simonsen
; _JVo dia 12 áe agosto <a Aâemi \rece-"beti em sua reunião-almoço o Ministro
;da Fazenda, Mário Henrique Simonsen,
.que, depois de ouvir o discurso do en-
^genheiro Lopes da Costa, no qual afir-
_mava que "centenas de [empresários da
j indústria ' imobiliária perguntam-se o
[que, será deles e de suas empresas", res-
\pondeu:"Hoje, vivemos uma época de turou-

lência; ou se aceita um pouco de turbu-
lência ou se recusa a viagem, já que
ninguém é obrigado a entrar no avião.
Nós procuramos entender os problemas
dos senhores, mas pretendemos que os
senhores também compreendam os nos-
sos". Os empresários estavam preocupa-
dos com a Resolução 386, do Conselho
Monetário Nacional, que reduziu os fi-nanciamentos à indústria imobiliária.

J. PIMENTA
LANÇA UM LOTEAMENTO DE 400 UNIDADES

COLINAS DE MARICÁ
Lotes de 800m2 a partir de Cr$' 
35.000,00. Ótimos planos.de financia-
mento. Futura sede de belíssimo Con-
domínio Residencial e do mais luxuoso
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"Creio, e creio firmemente, que nenhum
país sobrevive ao desencanto de suas elites".

Esta frase foi dita pelo presidente da ADEMI,
engenheiro Lopes da Costa, num discurso na
reunião-almoço da indústria imobiliária com
o Ministro do Interior, Rangel Reis, convocado
a ampará-la e defendê-la. Depois de conver-
sar durante o almoço com o Ministro, Lopes
da Costa, disse que "77 será menos duro do
que os empresários imaginavam".

O presidente da ADEMI — Associação de
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliá-
rio — negou que se - estivesse reivindicando
uma nova linha de crédito ao Governo, e es-
clareceu que o estudo encomendado à Fede-
ração dos Bancos sobre a Circular 311 do Ban-
co Central, que vedou o acesso dos incorpo-
radores às fontes de capital de giro, não obje-
tivava modificar aquela norma, mas sim ana-
lisar todas as suas implicações.

Os temas que, nas conversas informais,
pareciam prender as atenções dos empresa-
rios eram: reunião da OPEP e seus reflexos
nos custos da construção; possíveis altera-
ções na legislação que regula o lucro imobi-
liário, o imposto territorial e o predial; os de-
bates no Congresso em torno da denúncia va-
zia, e, de um modo amplo, a elitização das
metrópoles.

O Secretário .de Obras do Estado do Rio,
Hugo de Matos, revelou que o Governo do Es-
tado conclui projeto para equacionar o pro-
blema das favelas, optando pela remoção de
algumas para perto dos distritos industriais
em implantação. Na qualidade de presidente
da ABES — Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária, preferiu não usar a palavra
corte, ao se referir ao desaquecimento na eco-
nomia, pois acha que somente não serão ini-
ciados novos projetos em 1977, na área de sa-
neamento, mas os que já estão em curso te-
rão ritmo normal.

O presidente do BNH reconheceu que as
cidades se tornam elitistas, e defendeu alte-
rações nos Códigos de Obras de modo a per-
mitir que se construam conjugados e quarto
e sala nas áreas mais densamente povoadas,
atendendo aos jovens casais ou pessoas de
família reduzida. Disse que a Resolução 386
será mantida, e que nada impede as empre-
sas construtoras de levantar recursos para
as obras, desde que não comprometam terre-
nos e títulos envolvidos na incorporação, e
portanto de interesse dos compradores das
unidades. Lembrou, entretanto, que para aten-
der à indústria imobiliária é que existe o Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

O presidente do Sindicato da Construção,
Jorge La Roque vai reunir no começo do ano,

Ministro Rangel Reis
no Rio, empresas e especialistas para um Se-
minário, no qual o diplomata Paulo Tarso
Flexa de Lima analisará as reivindicações dos
empreiteiros que estão buscando exportar ser-
viços, e que necessitam de financiamentos e
garantias do Governo brasileiro.

Também no começo do ano, em março,
o presidente da Abecip, Nílton Veloso, deve
assumir a presidência da entidade interameri-
cana de poupança e empréstimo, e no pró-
ximo dia 27 traz ao Rio o atual presidente

. da confederação internacional dp setor, o
norte-americano John Statler, para dar con-
tinuidade à candidatura do empresário José
Carlos Ourlvio à presidência dessa entidade
internacional, com eleição em novembro de
1977. A Abecip conseguiu garantias do Gover-
no de que a Letra Imobiliária não será extin-
ta, nem seus investidores pagarão Imposto de
Renda sobre a correção monetária.

Mecanismos novos
O Ministro do Interior, Rangel Reis, de-

pois de ouvir o pronunciamento do presidente
da ADEMI, discursou e resumiu em três razões
fundamentais a importância da construção
civil:

"A indústria da construção civil, no se-
tor imobiliário, visa a atender a uma das prlo-
ridades básicas do Governo, no desenvolvi-
mento econômico e social e na melhoria das
condições de vida do povo brasileiro, procuran-
do, dentro dos mecanismos vigentes, propor-
cionar o maior número possível de moradias,
utilizando-se incentivos especiais para as
classes de população de menores niveis de
renda.

O setor imobiliário, na indústria da cons-
trução civil, é dos que mais contribuem na
absorção de mão-de-obra, ainda pouco quali-
ficada, ã qual procura-se proporcionar trei-
namento contínuo e sistemático.

O setor imobiliário é dos mais avançados
sob o ponto-de-vista da engenharia nacional
e não depende de importações de equipamen-
tos e de serviços".

Ao tratar dos recursos para a habitação, o
saneamento básico e o desenvolvimento urba-
no, o Ministro referiu-se a "mecanismos eco-
nòmicos e financeiros de que dispomos e dis-
poremos para prosseguir na execução de pro-
jetos de elevada prioridade", o que foi inter-
pretado como sinal Verde para nova fórmula
de financiamento.

Na parte final de seu pronunciamento,
afirmou o Ministro Rangel Reis: *

"Dar-se-á seqüência em 1977 aos estudos,
ora em fase avançada e conclusiva, de nova
legislação básica sobre o uso do solo urbano,
atendendo a imperativos determinantes do
desenvolvimento de nossa cidade, prosse-
guir-se-á na análise de dispositivos técnicos
da área de construção civil, em articulação
com os órgãos responsáveis em âmbito local,
nas maiores comunidades urbanas, a fim de
que se aperfeiçoe, no que for aconselhável e
possível, a codificação de construções, respei-
tados os princípios fundamentais do meio-am-
biente e da qualidade de vida da população.

A política fixada na Resolução n.° 386, de
21 de julho, do Conselho Monetário Nacional,
de elevado conteúdo social, será mantida em
sua plenitude, com a indispensável contribui-
ção e participação do setor privado.

O Governo federal, especialmente através
do Banco Nacional da Habitação, estará sem-
pre pronto a examinar sugestões do setor imo-
biliário no desdobramento da política estabe-
lecida, atendendo-se ao que for possível, sem
quebra da filosofia traçada.

Tenho a certeza de que o setor imobiliá-
rio compreendeu perfeitamente, e adere aos
objetivos básicos do Governo nas reformula-
ções introduzidas."

Sears MGA FELIZ NATAL
COM PRESENTES SEARS

Economize 57,

Calculadora Eletrônica
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Um projeto com
base no otimismo

O primeiro projeto da América Latina
para produção de pós de ferro e aço, da Po-
limetal, já está em início de implantação no
Distrito Industrial de Resende (RJ), en-
quanto aguarda aprovação de pedido de fi-nanciamento do BNDE, de 60% do investi-
mento total de 11 milhões de dólares (Cr$132 milhões). "Estamos lutando há quatro' anos para implantar essa indústria que irá
substituir importações no valor dé 6 a 10
milhões de dólares anuais e não podemos
perder mais tempo", disse o diretor finan-ceiro da empresa, Sr Hélio Macedo Soares e
Silva.

A indústria, que deverá iniciar produ-
ção em 1978, com 13 mil toneladas anuais
de pó de ferro, é uma associação do grupoMacedo Soares, Deputado Lins e Silva (60%)e a Mannesmann (40% do capital votante)."No início, a produção estará limitada peloCDI, mas a indústria terá capacidade paraatingir 26 mil toneladas anuais. O. excedente
será destinado à exportação e jatemos con'
sultas da Holanda e Japão", afirmou o dire-
tor da empresa.

Apesar das medidas de desaquecimento
tomadas pelo Governa, a direção da Polime-
tal vê com otimismo o mercado nacional'
para pós de ferro. A demanda de 6 mil to-
neladas anuais (no valor de Cr$ 72 mi-
lhões)') hoje contida, deverá voltar aos níveis
anteriores de 30% de crescimento anual, em
média. Além do projeto da PoUmetal, há ou-
tro em andamento, da Ferpó, mas.o Sr Hélio
Macedo Soares não teme concorrência: "O
mercado é crescente e há lugar para todo
mundo."

A PoUmetal utilizará tecnologia alemã,
desenvolvida pela Demag Mèer, de atomi-
zaçãoa água e ar, que permite a fabricação
de todos os tipos de pós de ferro em uma
única unidade industrial. No início do pro-
jeto, a direção da empresa consultou a Hoe-' 
ganaes, sueca, maior produtora mundial,que
alegou já ter pesquisado 50 amostras de mi-
nério brasileiro sem obter sucesso. Assim só
poderia utilizar como matéria-prima o mine-
rio sueco.

Para o diretor da empresa, o processo
alemão foi escolhido, não só por ser conside-

.rado o melhor dos quatro existentes no mer-
cado internacional, como também pela não
restrição de sua utilização, podendo inclusi-
ve ser revendido. A transferência de tecnolo-
gia, incluindo serviços técnicos de engenha-
ria, custará cerca de Cr$ 10 milhões. Do in-
vestimenta total da indústria, 8% (Çr$. 10
milhões) serão destinados a equipamentos
importados e 53% (Cr$ 69 milhões) a equi-
pamentos nacionais já encomendados.' \

As preocupações da Sudene ,

A necessidade de um maior volume de
recursos para promover o desenvolvimento
da região nordestina e a correção das distor-
ções já registradas no Fundo de Investimen-
to do Nordeste — Finor — foram os princi-
pais temas da reunião de ontem, no Recife,
do Conselho Deliberativo da Sudene, a últi-
ma deste ano.

Apesar de a autarquia ter, completado 17
anos de existência no último dia 15,ne-
nhum conselheiro se pronunciou sobre o as-
sunto e, ao contrário do que ocorria em anos
anteriores, quando o aniversário da Sudene
era motivo'para vários discursos, na reunião
de ontem todos se mostravam preocupados
com as desigualdades regionais que ainda
persistem e com as dificuldades que os Esta-
dos nordestinos continuam enfrentando.

O superintendente dá Sudene, engenhei-
ro José Lins de Albuquerque, explicou que a
redução de recursos registrada no Finor tem
duas causas principais: "Em primeiro lugar,
o volume total de recursos do sistema de in-
centivos fiscais como um todo áecresceu, em
virtude de as empresas governamentais,
tendo em conta recomendação superior, não
procederem a deduções do Imposto de Ren-
da; em segundo lugar, verificou-se, com re-
lação ao ano anterior, um forte desvio nas
preferências das empresas privadas, que
.optaram este ano, de forma mais acentuada,
pelo Fiset, particularmente pelo programa
de florestamento e reflorestamento".

Pelo mercado
A Usinas Mecânicas S/A — Usimec —

projetará e fabricará} pela primeira vez no
país, uma aciaria e três máquinas de lingota-
mento contínuo com índice de nacionaliza-
ção de 95%, para a Cimetal Siderurgia e a
Companhia Siderúrgica do Nordeste.

O projeto da Caraíba Metais pára mine-
ração e metalurgia de cobre na Bahia pre-
vê aquisição de equipamentos nacionais no
valor aproximado de Cr$ 1 bilhão 300 mi-
lhões, o que representa para a indústria na-
cional de bens de capital uma participação
de 90% no fornecimento de equipamentos ao
projeto.

O preço do leite tipo C ao consumidor
poderá passar para Cr$ 4,07 a partir de Io
de janeiro, se o Governo acatar as reivindi-
cações apresentadas ontem pelos produtores
e cooperativas ao Ministro Allysson Paúli-
nelli. O Ministro já adiantou, porém, que
será difícil o aumento a partir daquela data,
devido à falta de tempo para uma análise
mais profunda dos custos de produção. )
.• Um assessor da presidência do Conselho
Nacional de Petróleo garantiu que o órgão
não vai modificar a estrutura de preços
aprovada para o carvão mineral, cuja vi-
gência está marcada para janeiro, como pre-
tendem os empresários, que consideram pou-
co o aumento de 14,32%.

O Deputado Hélio de Almeida está presi-
dindo a Seção V do II Congresso Internado-
nal de Engenheiros, reunido em Telaviv
para tratar do tema Desenvolvimento nos
Países em Desenvolvimento. A Seção V trata
de Transportes. A delegação brasileira é en-
cabeçada pelo presidente do Clube de En-
genharia, Sr Geraldo Bastos da Costa Reis.

Ministério quer liberar carne ano que vem
Indústria
pede arroz
sob controle

Porto Alegre — O Sindi-
cato das Indústrias de Arroz
do Rio Grande do Sul vai
pleitear à Sunab uma rígi-
da fiscalização sobre os pre-
ços pagos pelos atacadistas
e supermercados que devido
ao excesso de oferta do
produto estão adquirindo o
arroz a preços irrisórios e
repassando ao consumidor
a preços de tabela (Cr$ 5,40)
o que lhes permite uma
margem de lucro superior
aos 12% estipulados pelo
Conselho Nacional do AbaS-
tecimento — Conab.

O pedido será oficializa-
do na próxima terça-feira
quando o Sindicato reunirá
industriais e produtores pa-
ra definirem as bases da
comercialização, armazena-
gem e beneficiamento do
arroz gaúcho para a safra
de 77, que terá um incre-
mento de 8% em relação à
produção deste ano.

Segundo o presidente do
Sindicato, Sr Alfredo Trei-
chel, a oferta de arroz exis-
tente a nível de produtor é
de 10 milhões de sacos em
casca, incluídos os volumes
em regime de Empréstimo
do Governo Federal (EGF),
e que ainda não foram ad-
quiridos pelo Banco do Bra-
sil.
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CNA critica aumento para leite

Mais arroz na pag. 29

Belo Horizonte — O presidente da
Comissão de 'Pecuária Leiteira da Con-
federação Nacional da Agricultura —
CNA — Sr Joaquim Balbino de Carvalho,
disse ontem que a solicitação de aumen-
to para Cr$ 4,07, pelo litro de leite a ní-
vel de consumidor, não se justifica por-
que Se baseia na margem de comercia-
lização pretendida pelas indústrias de
laticínios, sendo até excessivo.

Disse ele,que a reivindicação dos
produtores foi fundamentalmente na
matriz, de custo que conduz a politi-
ca de leite no país, "chegando-se a con-
clusão de què as necessidades do setor,
a partir de 1.° de janeiro, significam um
preço mínimo e de sustentação de Cr$

2,80. o litro, aplicando-se sobre a matriz
de custo a correção inflacionária. Os Cr$
2,80 solicitados pela CNA representam
o pensamento das federações de agricul-
tura de todos os Estados, sendo esse o
preço necessário e imediato".

Segundo o Sr Joaquim Balbino de
Carvalho, a CNA deverá voltar a debater
o assunto com o Governo em fevereiro,
evitando qualquer projeção futura e
aguardando comportamento da economia
nacional a partir de janeiro. Não seria
prudente submeter ao Governo uma pro-
jeção de preços que pudéssemos hoje jul-
gar bons, disse, para que logo depois
passassem a ser considerados lnsuficien-
tes.

O,
OMEGA S/A

CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

FUNDO DE INVESTIMENTO OMEGA

(EM EXTINÇÃO)
Ficam os senhores condôminos avisados que deverão

comparecer na Rua Senador Dantas n.° 80 — 2.° andar,
Rio de Janeiro, Rua da Consolação n.° 323 — 11.° andar,
São Pauio ou Av. Alvares Cabral n.° 17 — Belo Horizonte
até, no máximo, dia 31 do corrente, a fim de receberem
os valores correspondentes ao resgate de suas cotas do
Fundo de Investimento Omega (FIO) conforme deliberação
da Assembléia Geral de 31 de agosto de 1976.

Os valores das cotas não resgatadas até o aludido
dia 31 da dezembro de .1.976, serão,depositados no Banco
do Brasil, agências Centro do Rio de Janeiro, São Paulo,
e Belo Horizonte, em nojie de cada uni dos condôminos.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1976.

OMEGA $/A CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

ADMINISTRADORA DO FUNDO DE
INVESTIMENTO OMEGA

llllillliIUlliiill SANO s I
indústria e comércio

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
C.G.C. 33.033.960/0001-07

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas a reunir-se em Assem-

bléia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 30 de
Dezembro de 1976, às 10:30 horas no escritório provisório da
Empresa, na Rua Marcilio Dias 26, nesta Cidade, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Proposta da Diretoria acompanhada de Parecer do Con-
selho Fiscal, para elevação do capital social de CrS 30.000.000,00
para CrS 55.000.000,00, mediante incorporação de reservas livres
e distribuição1 gratuita de bonificação aos atuais acionistas, na
proporção das ações possuídas;

b) Alteração do artigo 3.° dos Estatutos Sociais;
c) Assuntos de interesse geral.
Na conformidade do § 2.° do Art. 4.° dos Estatutos Sociais,

os acionistas, a fim de poderem tomar parte nas Assembléias, de-
verão depositar até 5 (cinco) dias antes da data da realiza-
ção das mesmas, no referido escritório, as ações ao' portador
que possuírem ou, no mesmo prazo,' apresentar a prova do res-
pectivo depósito em Banco. ,

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro' de 1976.
1 (a) ERNST HEIDE — Diretor (P

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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. LEILÃO jóias

Cautelas com juros pagos
até OUTUBRO de 1976

Dia: 21 de dezembro
Cautelas do Serviço SÂO BENTO Penhores

Dia: 22 de dezembro
Cautelas do Serviço CENTRAL Penhores

Horário dos Leilões: 13 horas
Horário das Exposições: das 9:00 às 11:45 horas

SALÃO DE LEILÕES
Rua São Bento n.° 29/31

CEIA COMERCIO E INDUSTRIA
DE ALIMENTAÇÃO S.A.

NOVOS ENDEREÇOS E TELEFONES
Escritório Central - Campo de São Cristóvão, n.° 40 - grupos
203/204 - telefones: 284-2293 e 284-2996

Cozinha Central e Dept.° Industrial - Campo de SSo Cristo-
vão, n.°.138 - térreo - telefones: 284-0944,284-1146 e 284-1798

I CHAVE

L . —I
* Comércio de Imóveis S.A.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO
VENDA DE IMÓVEIS

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — FILIAL DO RIO DE JANEIRO
comunica que venderá pela melhor oferta, de acordo com o edital
que se encontra à disposição dos interessados, os imóveis a seguir
caracterizados:
1. TIPO: loja comercial constando de: salão, sanitário e área livre.

ENDEREÇO: Rua da Matriz n.° 108- B, Freguesia da Lagoa
Botafogo, Rio de Janeiro.

2. TIPO: loja comercial constando de.- salãc, copa, sanitário e dois
depósitos.

ENDEREÇO: Rua da Matriz n.° 108-A, Freguesia da lagoa
— Botafogo, Rio de Janeiro.

Os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, poderão obter o edi-
tal e outros esclarecimentos na Comissão Permanente de Compras
e Contratações, Rua Senador Dantas n.° 14 — 20.° andar — sala
2.006, no horário das 9:00 às 16:00 horas, onde serão recebidas
as propostas, nas datas abaixo:

ITEM 1 — até as 10:00 horas do dia 17 de janeiro de 1977.
ITEM 2 - até as 10:30 horas do dia 17 de janeiro de 1977.

(P

Comunicado

Jardim
Santa Inês
Lotes residenciais de
600 a 9.000 m2
totalmente urbanizados.

Na Freguesia,
Ponto-Chave de
Jacarepaguá.

Lançamento em breve.

Conheça com
antecedência.

Informações e
reservas:

Av. Rio Branco, 57/17." andar
Tel. 253-8898 253-1878 233-5132

O Ministério da Agricul-
tura vai propor ao Conse-
lho Nacional de Abasteci-
mento (Conab) a liberação
dos preços da carne bovina
— em todas as fases de cõ-
mercialização — e a forma-
ção de um estoque regula-
dor de 65 mil toneladas. A
proposição — se aprovada
pelo Conab — constará de
novo programa para pecuá-
ria de corte em 1977, a ser
divulgado oficialmente nos
primeiros dias de janeiro.

A informação é de uma
alta fonte do Ministério da
Agricultura, que considera"indispensável" o fim da in-
tervençao no mercado, de
forma a estancar a crise
em que se debatem indús-
tria do frio e pecuária. "O
estoque de 65 mil toneladas
de carne congelada — sufi-
ciente para abastecer Rio e
São Paulo por dois meses —
somente seria acionado
quando o mercado demons-
trasse uma elevação de pre-
ços além da prevista no pe-
riodo de entressafra".

PREÇO DE MERCADO

Ao contrário da atual po-
litica para a pecuária, pela
qual a Cobal, ao fixar um
preço de referência para a
arroba, (Cr$ 135,00 este
ano), acaba puxando todo o
mercado a operar nesse ní-
vel, a proposição do Minis-
tério da Agricultura é no
sentido de que a Cobal rea-
lize suas compras pagando
o preço de mercado na épo-
ca e região em que achar
conveniente.

Se pc. um lado a redução
nas compras para estoque
regulador (este ano a Cobal
formou mais de 200 mil to-
nelaaas) deixará um eleva-
do excedente no mercado, a
pecuária e a indústria con-
tarão com as praças do Rio
e Sao Paulo liberadas à car-
ne fresca durante a entres-
saíra. Nessa oportunidade
frigoríficos e pecuarista te-
rão retornos suficientes pa-
ra cobrir uma possivel que-
da de preços na safra.

'('A liberação de preços
tem no estimulo à pecuária
seu principal argumento",
diz o técnico do Governo.
Ó criador se sentirá anima-
do a investir em modernas
técnicas, como pastagens e
engorda intensiva, sabendo
de antemão que o mercado
interno cobrirá na entressa-
ira seus investimentos.

Marilourdes Bott*
A tese que o Ministério da

Agricultura defenderá , na
próxima reunião do Conab
é de que o estoque regula-'
dor nao seja interpretado
como um agente de inibição
a investimentos na pecuá-
ria.

A semiparalisação dos írl-
gorificos na entressafra '—*
quando o Governo libera
seus estoques — também foi
considerada na proposta."Com os dois principais
centros consumidores — Rio
e São Paulo — abertos a
carne fresca na entressafra,
a indústria não sofrerá o
impacto da paralisação de
iXiès":

Quanto ao mercado con-
sumidor, os preços serão li- .
beraaos todo o ano. A Cobal
apenas intervirâ quando a
pressão altista for além díkS
expectativas. Carne fresca e
congelada vão conviver nós
açougues com preços distin,-
tos definidos pelo próprio
mercado. Este ano o Minis-
tério da Agricultura reali-
zou uma experiência em
Salvador e Curitiba, libe-
rando carne congelada ao
mesmo tempo que o varejo
operava com carne fresca- a
preços elevados.

Os resultados da expe-
riència mostraram ao Mi-
nistério da Agricultura a
perfeita convivência dos
dois tipos de carne. "Quan-
do a carne fresca atingiu
um alto preço, a diferença
que existia para a congela-
da era tão significativa que
os próprios supermercados
tomaram a iniciativa de ré-
duzir e até cortar as com-
pras de carne fresca", nár-
ra o técnico. Essa experiêh-
cia demonstra não serem'
procedente as possíveis má-
nobras para transformação
de carne congelada em
fresca com vistas a preços
superiores.

Segundo a fonte do Mi-
nistério da Agricultura, os
técnicos da Fazenda relu-
tam em aceitar a proposi-
ção — já apresentada na
última reunião do Conab,
esta semana — por consi-
derar um risco liberar pre-
.ços sem exercer forte pres-
são no custo de vida. Adian-
ta-se que os técnicos do Mi-»
nistério da Fazenda esta-
riam interessados em não
alterar o modelo vigente
para a pecuária, concedeu-'
do apenas um aumento pa-
ra Cr$ 160 á arroba como
preço-base para compra do
estoque regulador. L*i,jj

Técnico diz que crisei
ão petróleo abrira

algodaoimercado para
Brasília — A partir de

1978, segundo o diretor de
Pesquisas da Comissão de
Financiamento da Produção
(CFP), Sr Jaime Ramos de
Almeida, o mercado inter-
nacional do algodão será
um alto negócio para o Bra-
sil por causa da crise do
petróleo.

Ele afirma que está sen-
do invertido o processo que
deu às fibras sintéticas ob-
tidas a partir do petróleo a
primazia no mercado. As-
sim, observa, "o algodão es-
tá se recuperando e, em
pouco tempo, será multo
mais barato que qualquer
fibra sintética".

Explica o Sr Jaime de Al-
meida que, para o Brasil, is-
so "é um fato auspicioso,
por causa das perspectivas
a longo prazo". A produção
brasileira de algodão nos úl-
timos anos tem ficado abai-
xo das expectativas, for-
çando-nos mesmo a realizar
pequenas importações de
um produto que exportava-
mos tradicionalmente".

Quanto à soja, disse que
a procura internacional por
grãos forfageiros cresce em
ritmo ligeiramente maior

que a própria produção
mundial. Os estoques mun,-
diais e o carry-over (esto-
quês transferidos de uma
safra para outra) vêm di-
minuindo, o que assegura
bons preços para o produto.

Acha que para a soja a si-
tuação é promissora, mas
para o milho não. Admite
inclusive uma redução das
exportações brasileiras de
milho no ano que vem, por-
que o trigo está substituiu- ;
do aquele cereal nas rações
animais de paises europeus,
inclusive a União Soviética.

j

ALERTA DO ALGODÃO

Recife — O Governador
do Ceará, Sr Adauto Bezer-
ra, disse ontem durante a
reunião do Conselho Deli-
berativo da Sudene, que a
indústria de beneficiamen-
to de algodão nordestina se
encontra na iminência de
um colapso e que só a in-
tervençao rápida e enérgica
do Poder Público poderá
evitar a crise, gerada pela
involução crescente dos
preços do produto provoca-
da pela retração dos com-
pradores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCORRÊNCIA - TEMPORADA

LÍRICA OFICIAL DE 1977
A Secretaria Municipal de Cultura faz saber que

se acha aberta nova concorrência para a realização
da temporada lírica oficial de 1977, constante da
apresentação, no Teatro Municipal, no período de 2
de agosto a 16 de outubro, de seis óperas, cada
uma com o mínimo de três recitas.

A retribuição financeira não poderá exceder de
Cr$ 4.500.000,00, cabendo ainda ao realizador a
renda da bilheteria.

Os documentos de habilitação e as propostas
deverão ser entregues até às 10 horas do dia 7 de
janeiro de 1977.

Exemplar do edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no gabinete do Secretário, na Rua Ro-
berto Simonsen, n.° 136-A, nos dias úteis, das 10
às 17 horas.
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CABRAL DE MENEZES
S.A.CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS

Rio: tel. (021) 244-6077
São Paulo: tel. (011)732-4134 ÂMBIO experiência e rapidez

a serviço dos seus
negócios

r
Serviço Financeiro

Mesmo com o resgate de Cr$ 800
milhões em LTNs de 365 dias de
prazo, o nivel de reservas do siste-
ma bancário permaneceu reduzido
ontem, gerando grande procura pe-
lós cheques BB (utilizados para co-
brir as perdas dos bancos na com-
pensação). Os negócios oscilaram
entre 2,25% e 2,75% ao mês, che-
ganco a atingir, em alguns casos,
a taxa de 3,00%. Seu volume joi de
CrS 1 bilhão 381 milhões, segundo
dados fornecidos pela ANDIMA. Os
financiamentos de posição em LTN3,
para segunda-feira, bastante pro-
curados, giraram entre 2,85% e
3,60% ao mês, na média de opera-
ções, já que as injeções de papéis

pelo BC reduziram a liquidez ¦
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CMN elevará juros do crédito rural
As taxas de juros para o cré-

dito rural serão realmente elevadas
na próxima reunião do Conselho
Monetário Nacional dia 22, quarta-
f«lra, segundo garantiram, ontem
ho Rio, banqueiros ligados à área
de crédito rural e, em Minas Ge-
rais, o diretor do Banco do Brasil
para a 3a. Região (Minas e Goiás),
Mário Pacini, áo receber titulo de
Cidadão Honorário de Oliveira.

O CMN pretende manter inal-
teràdos os juros dos créditos pára
custeio; igualar os diversos juros
de programas pioneiros (Proterra
etc) e criar um sistema de juros
progressivos em função da capaci-
dade econômico-financeira do pro-
dutor rural. O subsídio para ferti-
lizantes, atualmente cerca de 40%,
será eliminado.

Os percentuais de aumento
ainda não estão definidos,! mas é ¦
quase certo que ós financiamentos
para insumos modernos (defensi-
vos, fertilizantes e máquinas agrí-
colas) serão elevados de 7% para

-15% ao ano, conforme declarou o
Sr Mário Pacini. Quanto ao crédi-
to rural em geral, o mais provável
é que as taxas evoluam de 15%,
atualmente, para 25% ao ano.

Expansão da
moeda é de 24%
até novembro

Os meios de pagamento (papel-
moeda em poder do público mais
depósitos à vista no sistema ;bahcár
rio) cresceram 24% até fins de
novembro, segundo informações de
banqueiros do Rio, com-base em le-
vantamenito ¦¦ provisório do Banco
Central. Na semana passada, o Ser-
viço Financeiro havia previsto 23%
de expansão, que o Ministro da
Fazenda afirmou ter sido 22% i

A intènsão de manter a expan-
são anual em 30%; isto é, apenas
5% além da previsão do Orçamento
Monetário, está levando as autort-
dades monetárias a intensificarem
as medidas de arrocho na liquidez
atravus de vendas maciças de Le-
trás ao Tesouro Nacional no mer-
cado para absorver o excesso de
meios de pagamento gerado pela
conversão de ¦ empréstimos exter-
nos. Esta semana, a propósito, as
taxas d; financiamento de curtis-
slmo prazo, giraram em 4% ao mês.

O Banco Bamerindus está nego-
ciando o controle de todas as em-
presas de um grupo financeiro ca-
rioca, segundo informações do mer-
cado. O grupo é considerado de
médio porte, com o banco comer-
ciai situado entre os 70 maiores no
ranking nacional. Se a transação
for consumada restarão apenas

. cinco- bancos comerciais privados
. sediados no Bio de Janeiro.

' Á Engefer — Empresa de Enge-
nharia Ferroviária, responsável pe-
Ia contratação das obras da Perro-

. via do Aço, ainda tem faturas data-
das do mês.de maio circulando pelo
sistema bancário, o que dá bem
uma idéia da situação econômica-
financeira das empreiteiras que
trabalham na Ferrovia. A partir de
segunda-feira começarão a ser
pagas as faturas referentes até o
mês de outubro, para as quais fo-
ram solicitadas as respectivas
medições às empreiteiras. Será
dada preferência a obras de arte
especiais.

A regulamentação pelo Conse-
lho Monetário Nacional das aliquo-
tas incidentes na fonte sobre apli-

- cações em papéis de renda fixa
(básica de 10%) deverá penalizar
os aplicadores em papéis de curto
prazo. Atualmente uma letra de
cambio ou certificado de depósito
bancário de 90 dias até 359 dias
tem alíquota de 8%, o que deverá

.' se transformar em quase 15% no
caso de títulos de 90 dias. Tm papel
entre 360 e 540 dias tem 7% de ali-
quota, prevendo-se 12%; um título
entre 540 e 719 dias tem alíquota de
6,5%, estimando-se em 10% a nova
alíquota. Acima deste prazo, prevê-
se uma redução dos %% atuais para
5%.

Em julho, quando o Conselho
Monetário Nacional decidiu pela
liberação das taxas de emprésti-
mos dos bancos comerciais, a Fe-
deração Nacional dos Bancos enca-
minhou estudo ao Banco Central
propondo a majoração dos juros do
crédito rural de 15% para 22% ao
ano para acompanhar mais realls-
ticamente as taxas de inflação e
das demais operações.

Na época, as autoridades mo-
netárias decidiram esperar outra
ocasião — quando a safra agrico-
Ia já estivesse terminada em suas
diversas etapas — para proceder às
alterações necessárias. O objetivo
é evitar as distorções ocorridas nos
últimos dois anos, com o desvio
acentuado de recursos alocados no
crédito rural para aplicações es-
péculativas em-títulos públicos e
privados negociados no. mercado
secundário de renda fixa, onde as
taxas de rentabilidade tendem a
acompanhar a inflação.

Agora, os banqueiros admitem
que a própria demanda do crédito
rural sofra ligeira redução "pois es-
tara eliminada a pressão artificial
para a compra de terras e aparta-
mentos com recursos baratos".

O corte nos financiamentos
para o crédito rural será direcio-
nado para dinamizar o apoio fi-
nanceiro às exportações, que con-
tarão efetivamente com um volu-
me de crédito da ordem de Cr$ 30
bilhões em 1977, conforme havia
antecipado aos exportadores o di-
retor da Cacex, Benedito Moreira.
O presidente do Banco Central,
Paulo Lira, em seguida, afirmou
que não havia meios de se chegar
àquele número no Orçamento do
ano que vem, mas suas referências
diziam respeito apenas às Resolu-
ções 353 e 71, que serão fundidas.

As duas Resoluções, que este
ano repassaram um total de Cr$
11 bilhões, deverão contar com até
Cr$ 18 bilhões no próximo, caben-
do os restantes Or$ 12 bilhões aos
demais programas de apoio às ex-
portações. O Banco Central pre-
tende eliminar os limites dados a
cada banco, forçando, assim, que
eles ajudem o mercado até absor-
verem todos os exportadores com
cartões. Haverá, no entanto, maio-
res exigências para a comprovação
de que os recursos foram realmen-
te utilizados no apoio às exporta-
ções.

Rendimento das letras de câmbio e CDBs ¦'
____ 180 DIAS 360 DIAS

INSTITUIÇÃO liquida bruU liquida bruta
América do Sul 15,089 16,6)9 33,542 37,00 %
Aymoré lÉél—% 18,32 36,18 40,00 
Bahia 2,515 % a.m. 1,77 % a.m. 2,721 % a.m. 3,00 % a.m.
Bamarindui-.* - 2,64 % a.m. 2,91 % a.m. 2,87 % a.m. 3,16 % a.m.
Banespa 

¦•¦¦-¦•¦ 12,357% 13,578% 27,340% ?°'°<>_%!

Banorte 2,31 % a.m. 2,55 % a.m. . 2,49 % a.m. 2,75 % a.m.
Banrio (ex-Copefl) 13,53 14,69 29,10 32,"00 
jattlatella  11,90 13,58 26,07. 29,00 
Bemg» I  14,10 15,33 30,36 33,00 
BMG 13,52 14.88 29,01 32,00 
Boston 2fi9 % a.m. 2,23 % a.m. 3,16 % a.m. 3,50 % a.m.
Cídulj  13,9291% ' 15,326 29,9970% 33,00_%
Costa" leste 2,31 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 

'% 
a.m. 2,75 % a.m.

Denasa 11,14 12,69. 24,31 27,00 
Fenícia 13,56 % 14,89 29,16  32,00 
Fiança 2,32 % a.m. 2,50 % a.m. 2,55 % a.m. 2,75 % a.m.
Flnfnvast ¦ 

2,70 % a.m. 2,98 % a.m. 2,94 % a.m. 3,25 % a.m.
lochpe 16,61 % 18,32 36,18 40,00 
lndeoendSn:la 2,32 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 % a.m. 2,75 % a.m.
Itaú 11,52 . 13,13 25,19 29,00 
lojista 2,19 % a.m. 2,40 %.a.m, 2,35 % a.m. 

~2,58 
% a.m.

Lojival 2,70 % a.m. 2,9B % a.m. 2,94 % a.m. . 3,25 % a.m.
london 13,54 14,89 29,10 % 

32,00 
% . 

Market 14,32 15,76 30,89. 34.QO' 
Minas investimentos 2,03 ¦ % a.m: 2,34 % a.m. 2,20 % a.m. 2,45 % a.m. 
Noroeste '2,00 % a.m. 2,48 % a.m. 2,30 % a.m. 2,75 % a.m.
Safra 2,51 % a.m, 2,77 % a.m. 2,72 % a.m. 3,00 % «.m.
Slbisa 2,77 % a.m. 3,06 % a.m. 3,02 % a.m. 3,34 % a.m.
Vistacredl 2,768 % a.m. 3,053 % a.m. 3,016 % a.m. 3,333 % a.m. 

"

Volkswagen 15,85 % 17,47 % 34,42 % 38,00 %

O mercado financeiro voltou a
apresentar ontem o mesmo compor-
tamento verificado nas últimas se-
manas. Com todas as instituições
procurando apenas cobrir suas po-sições em Obrigações Reajustáveis
ão Tesouro Nacional, as operações
concentraram-se nos financiamen-
tos para segunda-feira, que esti-
vèram muito pressionados. Suas ta-
xas situaram-sé entre 3,00% e 3,50%
ao mês e não atingiram niveis mais
elevados devido à cobertura dos di-
versos fundos de liquidez dos Esta-
dos para as instituições que carre-

gam posições em obrigações esta-
duais. Mesmo assim, os operadores
consideram as taxas muito eleva-
das e afirmaram que a manuten-
ção áos títulos já está.gerando pre-
juízos, pois o custo médio do di-
nheiro atingiu 3,30% ao mês, du-
rante esta semana, enquanto a ren-
tabilidade das ORTNs, para o mês,
é de 2,70%, pela correção monetá-
ria mais juros. O volume de ne-
gócios com esses papéis somou ape-
nas Cr$ 2 bilhões 515 milhões, se-

gundo informações da ANDIMA

Títulos de crédito
Abaixo, as taxas média; mensais de rentabilidade oferecidas a aplicação da clientela nos diver-

sos titulo» negociados no mercado aberto;
Tkãíõ :

(dlai) 15 30 60 90 120 180 210 360

LTN . . . . 2,70 2,75 2,80 2,7lV 2,70 2,72 2,75 2,80 2,78
QRTN .... 2,75 2,78 2,82 2,85 2,75 2,77 2,80 2,82 2,85
QRTRJ . . . 2,77 2,80 2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
ORTP .'. . 2,77 2,80 _2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
QRTMG . . 72,77 2,80 2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
ÜRIBA . . . 2,77 2,80 2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
ORTRGS . . .2,77 2,80 2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85" 2,90
mRTMSP . . . 2,77 2,80 2,82 2,86 2,76 2,80 2,82 2,85 2,90
LTMSP .... 2,80 J,B2_j 2,84 2,86  2,78 2,82 2,85 2,87 2,90
ITROS .... 2,80 2,82 2,84 2,86 

' 
2,78 2,82 2,85 2,87 2,90

LCamb.^ ._. 2,82 2,85 2,86 2,87 2,79^ 2,83 2,86 2,90 2,92"l. 
Imob. .~ . 2,82 2,85 2,86 2,87 2,79, 2,83 2,86 2,90 2,92

CDB ... . 2,82 2,85 2,86 2,87 2,79 2,83 2,86 2,90 2,92

H>T„ . J~ „1„ T TPTW pulsirios (estimado em CrS 2 bilhões). As ope-
MerCadO Cie LLlH ¦ rações com LTNs etingiram Cr$ 27 bilhões 265

milhões, segundo a ANDIMA.
O mercado aberto de Letras do Tesouro Na* .. „ .

cional continuou registrando forte redução em Venc. Compra Vanna Vanc. Compra vanoa
seu nivel de liquidez ontem, diante de nova co- „„ „, „_ ,_ ... -,,.„- ,Cío
locação de papéis pelo Banco Central. Os finan- 22/12 31,50 31.35 13/04 35,80 35,69
ciánientc» de posição p*ra segunda-feira, que 29/12 35,50 35,34 20/04 35,73 35.57
estiferam muito procurados durante todo o pe- 05/0 37,68 37,54 27/04 35,60 35,45
riodo, oscilaram entre 2,85% a 3,60% ao mês, 12/0 37,75 37,6 29/04 35,45 35,29
com alguns negócios chegando a at.ngir 4,00%. 4/0 37,65 37,51 04/05 35,30 35,15
O pequeno volume da aplicações por parta:. da 19/0 37,50 37,36 1/05 35,20 35,09
clientela, que é normalmente diminuído no final 26/01 37.50 37,36 3/05 35,10 ;»,«
do ano, contribuiu para o encarecimento do 02/02 37,45 37,30 18/05 35,00 34,84
dinheiro e o conseqüente desinteresse para ne- 09/02 37.35 37. . 25/05 34,85 34,70
gócios efetivos do compra e venda de LTNs. 6/02 37.28 37,13 01/06 34,75 34,59

. As poucas' operações concentraram-se nos pa- 18/02 37,20 37,04 08,06 J4.« J^.su
péis com vencimento em ianeiro. cotados 23/02 37,^ 36,95 15/06 34,55 34,38
37,54% até 37,36% de desconto ano ano. Os 02.03 37,00 36,84 24/06 34,35 34,18
operadores acreditam .que as dificuldades pode- 09/03 36,70 36,5| 22/07 34,10 33 93
rão se acentuar na próxima semana, ia que alem 6/03 36,25 36.UV ly/uo jj,/u o ,
da in.ençã0i do Banco Central em continuar m- 18/03 36.13 3|,9| 23/09 33,30 33 13

ietando títulos no mercado, o sistema bancário 23/03 36,05 J5,8V l«/iu «« o ,
deverá recolher considerável volume de recursos 30/03 35,95 35,80 25 3 ,75 31 58

aos cofre» públicos, incluindo os depósitos com- 06/04 35,88 35,/^ 10/1^ -»i.w ->".>«>

Sunab só dá aumento com pedido
De acordo com a Portaria 62 da

Sunab, as lanchonetes, bares, restau-
rantes, churrascarias, hotéis, pensões,
lavanderias, tinturarias, barbea-
rias e cabeleireiros, somente po-
deráo pleitear reajustes de preços
mediante pedido feito pelos sindicatos
ou associações classistas, acompanha-
do de estudos técnicos que justifiquem
o aumento.

A afirmação é do superintendente
da Sunab, Sr Rubem Noé Wilke, du-
rante entrevista coletiva concedida
ontem à imprensa, em seu gabinete
no Rio. Esclareceu que os pedidos de
reajustes serão encaminhados às De-
legacias Regionais, que examinarão as
solicitações, cabendo à direção cen-
trai, em Brasíiia, conceder ou não o
aumento solicitado.

Disse que os estabelecimentos que
infringirem aquela Portaria, serão
multados com 1/3 a 100 salários-mi-
nimos regionais, de acordo com o grau
de infração praticada. A Sunab utili-
zará os mesmos critérios adotados pe-
Io Conselho Interministerial de Pre-
ços (CIP) para analisar os pedidos de
reajuste, contando para esse fim com
597 técnicos de nível superior. A por-
tária é de âmbito nacional.

O Sr Rubem Noé Wilke informou
que baixou outra' Portaria — a de. n°

64, tornando facultativo o couvert nos
restaurantes e similares, isto é, o con-
sumidor poderá recusar aquele servi-
ço. Também esta portaria proíbe que
aqueles estabelecimentos acresçam
compulsoriamente qualquer importan-
cia às notas de despesas dos clientes,
como gratificação, gorjeta ou taxa de
serviço. Entretanto, a proibição não se
aplica aos estabelecimentos abrangi-
dos pelas Convenções Coletivas de
Trabalho, Acordos Coletivos de Tra-
balhos e Dissídios Coletivos, regendo
o referido acréscimo compulsório pa-
ra distribuição aos empregados.

Indagado sobre o andamento do
pedido de aumento para o leite in na-
tura pleiteado pelos pecuaristas (mais
33%), o superintendente da Sunab
respondeu que o assunto está sendo
examinado pelo Conselho Nacional do
Abastecimento (Conàb). E' favorável
à elevação nos preços do leite, pois
julga que iria ajudar o pecuarista a
aumentar sua produção, beneficiando
assim a todos. Esclareceu ainda que
o caso da carne bovina, isto é, a pror-
rogação do acordo de cavalheiros en-
tre o comércio varejista e o Governo
(que finda a 31 do corrente) também
está em estudos pelos técnicos do Co-
nab, inclusive o preço de sustentação
do produto é no momento objeto de
levantamento, devendo nos próximos

dias ser conhecida decisão a respelt».
Mais três Portarias, de numeras

60, 61 e 63, foram baixadas ontem pe-Ia Sunab. A de n° 60, obrigando os
restaurantes, churrascarias, bares,
lanchonetes e estabelecimentos slmi-
lares, bem como as lavanderias, tintu-
rarias, hotéis, pensões, barbearias e
cabeleireiros, a emitir em duas vias,
de igual numeração, permanecendo a
segunda via no estabelecimento à dis-
posição da fiscalização; a Portaria 61
fixa a venda de águas minerais, nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro, servidas no balcão
do estabelecimento comercial ou para
consumo fora dele, os seguintes pre-
ços máximos de venda: Cr$ 1,60 (em-
balagem de vidro de 501 a um mil
ml); Cr$ 1,50 (embalagem de vidro
de 201 a 500 ml); e Cr$ 0,75 (emba-
iagem de vidro até 200 ml); os ho^
téls e os estabelecimentos comerciais,
com apresentação de artistas ou mú-
sica ao vivo ficam excluídos desta
portaria; e finalmente a de n° 63 que
detremina a fixação de preços máxi-
mos para a venda de cervejas e refri-
gerantes, em qualquer embalagem, pa-
ra os fabricantes, distribuidores, ata-
cadistas e varejistas nos municípios,
onde se encontram localizadas as in-
dústrias desses produtos, serão aque-
les que forem estabelecidos pelo CIP.

Bolsa de Mercadorias do Rio

Foram as seguintes ai cotações dai
mercadorias/ ontem, na Bolsa de Gene-
ros Alimentícios do Rio de Janeiro:

Ris Granda

Extra Longo A tipo 2
(Blue belle)

Longo/Extra longo BI
tipo 2 (agulha)
Longo B tipo 3
1404 e 406)

Médio/curto
tipo 1, 2 o 3
(japonês)

Santa Catarina
Longo/Extra longo BI

tipo 2 (agulha
macerado)

Esladoi Ctntrais
longo/Extra longo BI

tipo 2

Maranhão
Médio/curto tipo 3

(japonês).

Cr$

245,00/250,00
230,00/235,00

225,00/230,00

205,00/225,00

235,00/240,00

250,00/260,00

nominal

Bolsa apoia preço
livre para o arroz

BANHA

Caixa de 30 pacotes
de 1 kg 360,00/3?0,00

Caixa 15 latas
a 2 kg nominal

61E0S VEGETAIS COMESTÍVEIS

(Lata d* 18 litros)
Algodão
Amendoim
Soja

¦ nominal
nominal

187,00

A Bolsa de Gêneros Ali-
mentidos do Rio de Janeiro
apoia a reivindicação da
Bosa de Cereais de São
Paulo junto às autoridades
do Ministério da Fazenda,
no sentido de que haja Hbe-
ração total de preços no
mercado de arroz no país,
porque a oferta do produto
tem sido excessiva tanto no
nível da produção como no
varejo.

A afirmação é do pre-
sidente da Bolsa de Gene-
ros Alimentícios do Rio de
Janeiro, Sr Aílton Magno
Fornari. Acrescenta que a
entidade que dirige também
tem pleiteado junto ao
Governo não só a liberação
dos preços do arroz, como
o do feijão-preto. Quanto a
este último alimento, a par-

Caixa d* 20 latat d* 900 ml
Algodão
Amendoim
Milho
Soja

nominal
nominal
nominal

195,00

BATATA (60 kg)-

c/ costela
Toucinho branco
Toucinho barriga

def. c/ costela
Toucinho barriga

def. s/ costela

11,00
11,00

17,00

16,00

São Paulo
Extra
Especial
Primeira
Segunda
Paraná

CHAROUE (kg)
180,00/200,00

. 160,00/170,00
100,00/110,00

nominal
100,00

Dianteiro
P. Agulha
Coxão traseiro

19,00/ 20,00
16,50/ 17,00
22,50/ 23,00

CEBOLA (kg) MANTEIGA

Paulista
R. Grande
Pernambuco

Cr$
1,80/ 1,90
2,50/ 2,60

ausente

FEIMO-PRETO (60 kg)

Minai Gerali
lata 10 kg - Ia.
Lata 10 kg - comum
Vigor (kg)
CCPL (kg)

230,00
220,00

24,00
25,00

R. G. Sul
• Polido

Paraná
Tipo Bolinha
Comum

Triângulo -
Uberabinha
Mineiro

FUBÁ PE MILHO (50 kg)

Goiás

nomlnaf
nominal

nominal
nominal

nominal
nominal

Extra
Comum

82,00
80,00

MILHO (60 kg)

Amarelo-Híbrido
Amarei o-Mesclado

94,00
88,00

FEIJÕES DIVERSOS

Branco miúdo
Branco graúdo
Cavalò-claro ¦
Chumbinho
En*ofre-]àlo
Mulatinho
Manteiga
Rosinha

nominal
340,00/350,00
620,00/630,00
550,00
620,00/630,00
570,00

nominal
570,00

AMENDOIM (SP)

Com casca
Sem casca

nominal
7,30/ 7,50

CARNE BOVINA (kg)

FARINHA DE MANDIOCA ;

Exlrafina 185,00
Extra 180,00
Especial 175,00
São Paulo, Especial 170,00/175,00

Traseiro
Dianteiro

SOJA

12,50
7,90

SALGADOS (kg)
Carne Copa
Carne Comum
Carne Paleta
Pernil
Costela
Chispe
Toucinho barriga

18,00
16,00
20,00/ 21,00
24,00
15,00
9,00/ 9,50

Porto Alegra - A soja FOB/Brasil
foi cotada a 251 dólares/t para de-
zembro, 254 dólares/t para entrega
em ianeiro, e a 257 dólarse/t para
fevereiro.

São Paulo
São Paulo — Cotação da ontem na

Bolsa de Cereais de São Paulo.

Arroz — Tipos especiais. Mercado

lir de janeiro deverá haver
excesso de oferta no mer-
cado, em conseqüência da
safra do Paraná.

O Sr Fornari disse que no
caso do arroz os preços
poderão cair aquém dos
atualmente tabelados. Em
caso de ocorrer especulação,
o Governo, através dos seus
estoques reguladores, pode-
rá equilibrar o mercado em
benefício do consumidor.

O arroz de procedência
gaúcha (extralongo a tipo 2
— blue belle) foi negociado
ontem em alta na Bolsa,
passando de Cr$ 230/ 235,
para Cr$ 245/ 250 por saca
de 60 quilos. O arroz longo
extralongo. BI, tipo 2, de
Goiás, subiu de Cr$ 240/ 250
para CrS 250/ 260 por saca
de 60 quilos.

calmo. De grãos longos - Amarela»
dos Estados Centrais CrS 2 5/225.
Amarelão Santa Catarina Cr$ 215/220,
Blue Belle do Sul Cr$ 230/235, Ama-
relão do Sul ' CrS 200/205 e 405 do
Sul CrS 195/205, por saco da 60 qui-
los. Cotações inalteradas.

Quebrados de arrox — Mercado fir-
me. 3/4 de arroz CrS 85/95, 1/2 ar-
roz Cr$ 75/77, e quirera de arroz Cr$
64/66,- por saco de 60 quilos. Cota-
ções inalteradas.

Feijão (Safra das Águas) - Tipoi
especiais. Mercado frouxo. Bico de Ou-
ro Cr$ 500/530, Brancão CrS 290/300,
Carioqulnha CrS 480/500, Chumbinho
CrS 420/440 Jalo CrS 600/620, Opa-
quinho CrS 480/500, Raiado CrS 550/
570, Rosinha CrS 550/560, e Roxlnho
CrS 920/930, por saco de 60 quilos.
Cotações inalteradas.

Milho - Mercado calmo. Amarelo,
. «emiduro CrS 78/80, idem a granel •

isento de ICM CrS 68/69,00. oor saco
de 60 quilos. Cotações inalteradas.

Soja — Mercado firme. Especial, ma-
quinada CrS 250/260, e industrial a
granel e isento de ICM CrS 170/175,
por 60 quilos. Cotações inalteradas.

Batata — Mercado frouxo. Lisa, cs-
pecial CrS 180/190, de primeira CrS

130/150', e de segunda CrS 70/80, co-
mum, especial CrS 120/140, de pri-
meira CrS 80/90, e de segunda CrS
50/60, oor saco de 60 quilos. Cota-
ções Inalteradas.

Cebola — Mercado calmo. Do Es-
tado, pera de Itararé CrS 50/60, e de
Piedade CrS 60/80, por saco de 45
quilos. Colações Inalteradas.

Banha — Mercado firme. Caixa com
30 pacotes de 1 quilo CrS 360/380,
e com 12 latas de 2 quilos, líquidos,
Cr$ 320/330, e, lata com 17 quilos,
limitados CrS 220/230, por volume.
Cotações inalteradas.

Amendoim — Mercado firme. Em
casca, especial CrS 125/130, e
ventilado CrS 115/120, por saco de 25
quilos. Descascado, catado Cr$ 6,80/
7,00, Branco CrS 5,80/6,00, Misto CrS
5,60/5,80 e Industrial CrS 4,80/5,00
por quilo. Cotações inalteradas.

Belo Horizonte
Belo Horizonte - Cotações médias

dos principais produtos no mercado
atacadista desta Capital, segundo o
Serviço de Informações da Secretaria
da Agricultura, Epamig • Ceasai

Mercado Cotaslt
(CrS)

Produto

ARROZ
(Saca de 60 kg)

Amarelão extra
Amarelão 1/2

separação
Agulha do Sul
Bica corrida
Cisneiro
Maranhão
Japonês

BATATA . .
(Saca da 60 kg)

Comum especial
Comum de Ia.
Comum de 2a.
Lisa especial
Lisa de Ia.

Firme 245,00

Estivei
Firme
Firme
Firme
Firme

Estivei

Fraco
Estivei
Estivei

Fraco
Fraco

220,00
230,00
180,00
205,00
190,00
215,00

120,00
100,00
70,00

150,00
100,00

FARINHA DE MANDIOCA
(Saca de 50 kg)

Fina t grossa '

FEIJÃO
(Saci de 60 kg)

Enxofre-ialo.,
Preto-comum
Rapé/opaquinho
Roxo
Raiado

Fraco 195,00

Estivei
Ausente

Firme
Ausente
Ausent*

MILHO

(Saci d. 40 kg)

Amarelo/amarelinho Estivei

730,00

525,09

90,00

Recife
Recife — A cotação do feiião-roslnha

sofreu nova queda ontom e segundo
o comércio atacadista de gêneros «li-
mentlcios a perspectiva para as pr«-
ximas semanas é de outras reduções,
com a entrada no mercado do feijão-
mulatinho — o mais consumido no
Nordeste — procedente de Irecê (Ba-
hia), atualmente cotado a CrS 780,00.
As informações são da Ceasa • Cost»
Filho Comércio de Cerealt.

Compra Vendi
CrS CrS

Reijão-roslnha 520,00 560,00
Arroz 230,00 260,00
Farinha de mandioca 180,00 190,00

Cebola kg (mix.) (mlnO
4,00 3,50
4,50 4,00

Porto Alegre
Porto Alegre — A batata registrou

nova baixa no setor atacadista gaú-
cho, passando para CrS 60/70 o saco
de 50 kg. Os demais produtos comer-
cializados. em Porto Alegre, mantive-
ram suas cotações inalteradas:

Feijão-preto nSo foi negociado —
Enxofre-ialo CrS 500, cavalo-claro •
CrS 500 o saco de 60 kg.

Arroz — Mercado estivei: extra-
longo CrS 115/118, médio CrS 107/
110 extralongo tipo agulhinha • CrS
115/118 o saco de. 30 kg.

Cebola — Mercado fraco — Cri
1,90/2,00 o quilo.

Batata — Mercado fraco — Rosa Cr)
60/70, o saco de 50 kg.

Milho - Mercado estivei - Amart-
Io comum mesclado CrS 70/88 o ««-
co de 60 kg.

Farinha d* mandioca — Mercado
estável - CrS 170/180 o saco de 50
quilos.

Mercado externo

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

MES ABER. MAX. MIN. FECH. DIA
ANTERIOR

AlOOPAO (NY) - 22.63 

MAR. 75,81 76,48 75,70 76,30 75,65
MAI. 76,65 77,10 76,55 77,10 76,48
JUl. 76,05 77,40 76,05 77,00 76,11
OUT. - 71,00 71,85 71,00 71,70 70,90
DEZ. 67,10 67,40 67,10 67,25 67,10
MAR. 67.60B 67,40

 
¦¦ ,, CACAU (NY) - 13,59 

r

OEZ. >¦••- 141,50 143,50 141,50 143,30 141,25
MAR. 138,00 140,25 134,40 139,80 138,00
MAI. 133,25 135 05 132,40 134,30 132,75
JUl. 128,00 129,75 127,50 129,10 126,25
SET. 123,10 124 50 123,10 124,50 121,50
DEZ. 111,00 113,10 111,00 112,60 109,75
MAR. 117,75 117,50 107,50 107,95 104,90

ACOCAR (NY) - 50 j_

IAN. 7,18 1,18 7,18 7.15B 7,35
MAR. 8,04 8,14 8,03 8,05 8,05
MAI. 8,50 8,55 8,49 8,51 8,48
JUl. 880 7,85 8,78 8,81 8,79
SET. - 8,93 9,01 7,92 8,94 6,90
OUT. 9,01 9.08 9,00 9,01 9,02
Ó1AR. 9,39 9,42 9,39 9,40 9,35
MAlV > 9,52 9,57 9,52 9.52B 9,50

NOTA: Algodão, cacau e açúcar — em centavos de dólares por libra-peso (igual
a 453 gramas). , ,, .
N. R. - Não publicamos ai demais cotações por falha nos tirvisos da

agência. ________

Metais
londres - Cotações dos metais cm CHUMBO o0çnn/-)BArn

Londres, ontem: % »'»'» ;o7iS/?l?íX
COBRE 3 meses 294,50/295,00

ZINCO „
à vista 772,00/772,50 | vista S/5^'m
3 meses 805,00/805.50 3 meses 402,00/403,00

ESTANHO (Standard) PRATA
á vista 4970/4960 a vista 257,80.258,00
3 meses 5100/5105 3 meses 2bo'oo/2bÍ'Óo
«TANHO ÍHigh gradi l..S£m 280,00/281,00

à vista 4970/4980 OURO
3 meses 5100/5105 i vista 131.50

Produtor pede alta
dos preços do café

Belo Horizonte — "Os produtores de café de-
vem insistir na imediata elevação dos preços de
garantia do produto, demonstrando ao mercado in-

• ternacional que o pais tem posição de firmeza ba-
seada em intervenções necessárias e fundamenta-
da em preço interno justo", disse ontem o presi-
dente da Comissão de Café da Federação da Agrl-
cultura de Minas, Sr Celso Ferraz de Araújo.,

A elevação do preço interno de garantia, as-
segurou, não contribuirá para os temidos efeitos
inflacionários que o Governo apresenta como con-
trários à reivindicação da cafeicultura. "Essa^é a
única medida que poderá conter o apetite voraz dos
especuladores, sempre presentes no mercado".

O Sr Celso Ferraz de Araújo disse acreditar
que a tendência do mercado é de elevação de pre-
ços, esclarecendo que as altas serão registradas gra-
datiyamente, sem piques violentos. "Quem tiver
condições de estocar café, terá possibilidade de efe-
tuar bons negócios e obter maior receita".
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<£ A Gerência-Geral de Vendas da
<|eneral Motors do Brasil foi assumi-
dia pelo Sr Rudolph H. Boniface, que
djrigia o setor de Peças e Acessórios

¦. da empresa, em Nova Iorque. Na Eu-
5 rópa, onns trabalhou cerca de 20 anos,

elevou as vendas da Adam Opel a 900
mil' unidades anuais.

Os registros da Cia. Carioca In-
dustrial e da Livraria José Olympio
Editora foram cancelados pela Bolsa
do Rio.

A Panambra Sul Rlo-Grandense
S/A começa a pagar, segunda-feira,
os dividendos de 6% a seus acionistas.

Uma equipe de técnicos brasileiros
está participando do IV Congresso
Mundial de Engenheiros e Arquitetos,
em Telaviv, Israel. A frente do grupo,
o presidente do Clube de Engenharia,
Geraldo Bastos da Costa Reis.

A Urupês Unida Construção e Ha-
bitação aumentou seu capital de Cr$
,18 milhões para Cr$ 41 milhões, me-
diante a incorporação de um imóvel
no valor de Cr$ 23 milhões.

No Rio, para ultimar os detalhes
do lançamento de IS milhões de ações
da Brasóleo — contratada com a Cia.
Santaclara — o diretor-financeiro da
Brasil óleos Indústria e Comércio,
Sérgio Costa Leite.
•: A Federação do Comércio Varejis-
ta do Rio, presidida por Mozart Ama-
ral, tem agora nova diretoria: João
Vieira Fernandes, Heráclito Schiavo,
Walter Lage Martins, Jacob Voloch, Jo-
sé Lourenço de Azevedo, Álvaro Pi-
iiheiro, Zenóbio da Fonseca F?, Auro
Hugo Cardoso, Mário Roballo, Luiz
Carlos Becker, Álvaro Moreira, Bráu-
lfò Resende, Dejahlr Machado e João
Isaac Bistene.

Um dos maiores financiamentos já
concedidos à indústria de alimentos

CrJ 215 milhões — foi recebido pe-
Ia Comabra (ex-Frigorífico Wilson) do
BNDE. Será construída uma nova uni-
dade industrial que deverá exportar
cerca de 30 milhões de dólares anuais
(Cr$ 361 milhões).
•... Na cadeira de Realidade Brasilel-
ra, nas universidades de todo o pais,
será incluído um capítulo sobre Mer-
cado de Capitais a partir do próximo
ano. Ó conselheiro da Bolsa de Valo-
res do Rio Grande do Sul, Antônio
Carlos Baldi, disse que será divulga-
do um livro básico para a preparação
dos professores que ministrarão a ma-
teria.

' Outro curso que também é novida-
dè, desta vez nos currículos escolares
de 1? e 2? grau: a Educação do Con-
sumidor. Proposto pelo presidente da
Associação Brasileira de Marketing,
Paulo Manoel Protásio, já obteve pa-
receres favoráveis do MEC, que ins-
tituiu um grupo de trabalho para ela-
borar o curso.

A partir de segunda-feira, estão
suspensas as transferências, conver-.
soes- ou desdobros de ações do Banco
Noroeste de SãoTaulo, para efeito de
calculo do dividendo de n' 101.

A. Clayton expande vendas
em 73°/o e exporta mais 94°]o

A Anderson Clayton vai encer-
rar 1976 com um aumento de 94%
nas suas exportações, alcançando
CrS 1 bilhão 200 milhões, e mais
73% sobre as vendas globais do
ano passado, ultrapassando os Cr$
3 bilhões 100 milhões.

Presente ã reunião da Associa-
ção Brasileira dos Analistas do
Mercado de Capitais — Abamec-
Rio, seu presidente, Don Wilson,
disse que o lucro líquido, no pri-
meiro semestre, somou Cr$ 62 mi-
lhões 200 mil — o que significa
quase 89% de aumento sobre o
mesmo período de 75.

O quadro comparativo das ven-
das, apresentado pela empresa,
mostra mudanças sensíveis, de 73
para cá: enquanto, naquela data,
as exportações superavam as ven-
das internas (Cr$ 734 milhões 999
mil, contra cerca de Cr$ 633 ml-
lhões), no ano seguinte o mercado
interno detinha quase o dobro do
faturamento — com mais de Cr$ 1
bilhão -eas vendas para o exte-
rior representavam Or$ 555 milhões.

No primeiro semestre deste
ano, segundo o presidente Don Wil-
son, as vendas globais totalizaram
Cr$ 1 bilhão 300 milhões. No mesmo
espaço de tempo, em 1975, esses nú-
meros apenas ultrapassavam os Cr$
860 milhões. Ele acredita' que esses
bons resultados, — aumento da ren-
da operacional bruta, conjugado
com um acréscimo nas rendas não
operacionais — propiciaram o alar-
gamento das margens de lucro, ten-
dência que ele espera ver mantida
em 1977.

Guilherme Falavina, vice-pre-
sldente da Anderson Clayton, tam-
bém presente, atribuiu essa evolu-
ção gradativa ao "substancial ca-
pitai de giro próprio" (Cr$ 261 mi-
lhões 200 mil, em junho deste ano).
Ele acentuou que não foi preciso
recorrer a nenhuma espécie de fi-
nanciamento para a construção
da fábrica em Ponta Grossa, no
Paraná, que demandará investi-
mentos superiores a Cr$ 150 mi-
lhões. '

Em 1975, a empresa expandiu
para 600 ton/dia a moagem em
Cruz Alta (RS), aumentou em 140% '

a moagem de soja em Londrina e
para 340 t/dia a de algodão, em
São Paulo (Araraquara), além de
ampliar em 50% a capacidade de
produção de margarinas e gordu-
ras hidrogenadas da fábrica de
Produtos de' Consumo, ainda ém
São Paulo.

Depois de constatar que o con-
sumo brasileiro per capita era mui-
to baixo, ela decidiu entrar maci-
camente no setor de queijos. Com-
prou o controle acionário e geren-
ciai de duas importantes empresas
do ramo: a Laticínios Lima. e a
Norremose, ambas paulistas. 

-
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Cr$l bilhão 200 milhões vêm
dás vendas para o exterior

IBV médio mostra
redução de 0,6%

O mercado de ações da Bolsa
do Rio apresentou-se ontem em.
baixa e com movimentação infe-
rior ao dia anterior. Os negócios
totalizaram 21 milhões 444 mil 572
títulos (mais 1,41%) no valor de
Cr$ 52 milhões 975 mil 300 (me-
nos 3,83%), sendo Cr$ 44 milhões
500 mil 430 com ações de empresas
governamentais (84,02%) e Cr$ 8
milhões 463 mil 488 com ações de
empresas privadas (15,98%).

O IBV registrou, na média,
desvalorização de 0,6% (3 699) e,
no fechamento, redução de 0,5%
(3 679,3). O IPBV acusou decres-
cimo de 1,4% ao se fixar em 194,7
pontos.

• Foram transacionadas à vista
18 milhões 268 mil 639 ações no
valor de Cr$ 43 milhões 617 mil
278, representando 85,19% do to-
tal em títulos e 82,34% do total em
dinheiro. Os papéis mais negocia-
dos à vista foram: no volume em
dinheiro: B. Brasil ON Cr$ 12 mi-
lhões 525 mil (28,72%), Petrobrás
PP Cr$ 7 milhões 296 mil (16,7.3%),
B. Brasil PP EX/DB Or$ 7 milhões
258 mil (16,64%), B. Brasil PP C/
DB Cr$ 5 milhões 772 mil (13,23%)
e Belgo OP Cr$ 1 milhão 642 mil
,(3,76%). Na quantidade de títulos:
B. Brasil ON - 4 milhões 320 mil
(23,64%), Petrobrás PP 3 milhões
162 mil 200 (17,31%), B. Brasil PP
EX/DB. 2 milhões 192 mil 782
(12%), B. Brasil PP C/DB 1 milhão
152 mil 241 (6,31%) e Belgo OP
591 mil (3,24%). . .... ', •

Assembléias
Os acioiiistas áa Embratel aprovaram on-

tem o aumento do capital da einpresa de Cr$
5 bilhões 4 milhões para CrS 5 bilhões 388 mi-
lhões, com distribuição de 383 mil 624 novas
ações ordinárias, no valor nominal de CrS 1
cada. O total incorporado resultou de dispo-
nibilidade nó item Manutenção do Capital de
Giro-Próprio e da parte de Lucros em Suspenso
dos exercícios de 14 e 75,

Em assembléia-geral extraordinária, íoi
aprovada a.proposta na diretoria do Banco
Bameríndus e Investimento S/A, para aumen-
to do seu capital de CrS 120 para CrS 240 mi-
lhões, sendo 50%em bonificação com utiliza-
ção de reservas e 50% ém subscrição, no va-
lor nominal de CrS 1 a ação,, metade, a
ser paga nos próximos 30 dias e o restante em
seis meses.

Também em assembléia-geral . extraordi-
nária foi aprovada d proposta da diretoria da
Bameríndus S/A Financiamento, Crédito e
Investimento para aumento de capital de Cr$
110 para Cr$ 220 milhões, sendo 50% em bo-
nijicação com utilização das reservas e 50%
em subscrição no valor nominal de Cr$ 1 mil
a ação, metade a ser paga nos próximos 30
dias e o restante em seis meses.

A Cimento Cauê S/A realizará no dia 27,
às 10 horas, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais,
assembléia-geral extraordinária para discutir.
a concessão aos acionistas de bonificação de
100%, ou seja, uma ação nova para cada ação
possuída, e o aumento de seu capital social de
Cr$ 60 para CrS 120 milhões, mediante utiliza-
ção de reservas.

No dia 24, a Companhia Força e Luz de
Cataguazes-Leopoldína realizará AGE para
examinar proposta de aumento do seu capital
social de CrS 147 milhões 165 mil 200 paru Cr$
187 milhões 165 mil 200, mediante subscrição.
de 10 milhões de ações ordinárias e 30 milhões
de ações preferenciais, no valor nominal de
CrS 1 cada.

i • A Fiação e Tecelagem São José realizará
sua AGE no dia 28, em Belo Horizonte, para
verificação e h.omologação do aumento, do ca-
pitai social de Cr$ 31 milhões 100 mil para CrS
45 milhões 95 mil.
• A AGE da Siderúrgica Montana, marcada
para o dia 29 próximo, vai deliberar sobre os
laudos dos peritos nomeados para a avalia-
ção dos patrimônios líquidos da fundação
Barra do Pirai S/A e da Mac Rald Empresa
de Negócios Ltda e resolver sobre a incotpo-
ração dessas duas empresas à companhia, a
alteração da denominação social e a mudan-
ça de sua sede social para Barra do Pirai, no
Rio de Janeiro.

A Sorana aprovou em assembléia-gsrai ex-
traordinária um aumento de capital de Cr$
14 milhões para Cr$ 24 milhões, mediante bo-
nificação. São 10 milhões de ações no valor no-

\ minai de Cr$ 1,00.

A Construtora Adolpho Linâenberg apro-
vou em AGE o aumento de capital de Cr$ 148
milhões para Cr$ 160 milhões 625 mil 194 me-

j diante bonificação na proporção de uma nova
i ação para cada grupo de quatro. Foi também' 
aprovada a incorporação da Cal Empreendi-
mentos pela Construtora Adolpho Lindenberg.

i • A AGE da Irmãos Davoli S/A aprovou au-
mento de capital de CrS 12 milhões para Cr$
15 milhões, mediante bonificação, além da
abertura de subscrição antecipada, referente
ao ano de 1976, de 3 milhões de ações, a Cr$
1,00 cada.

Novo Conselho da
Bolsa do Rio reelege
Liberal presidente

Os Srs Geoffrey Green-
man, diretor da Delmonte,
Ignacio Hisbello Correia' de
Mello, diretor da Dreyfus
Cattan, e Aloyzio de Souza
Bastos, da Companhia de
Cigarros Souza Cruz, foram
eleitos ontem membros do
Conselho de Administração
da Bolsa de Valores do Rio
•de Janeiro. Os dois primei-
ros representam as correto-
ras e o último as sociedades
anônimas de capital aberto.

Na primeira reunião do
novo Conselho, ontem mes-
mo realizada, o Sr Carlos de
Almeida Liberal foi reeleito
presidente da Bolsa de Va-
lores do Rio de Janeiro e,
à vice-presidência, foi re-
conduzido o Sr Ignacio His-
bello Correia de Mello. .

OS VOTOS
A eleição para renovação

de um terço do Conselho de
Administração comparece-
ram 64 dosi 68 votantes, que
¦deram 50 votos ao S"r
Greenman e 43 ao Sr Igna-
cio Hisbello. O terceiro can-
didato, Sr Nestor Jost, ex-
presidente do Banco do
Brasil e atualmente dii'etor
da corretora Cocentro, rece-
beu 21 votos.

O representante das so-
ciedades anônimas, Sr Aloy-
sio de Souza Bastos foi elei-
to com 41 votos, contra os
oito dados ao Sr Walter
Ne.umann e os cinco do Sr
João Pedro Gouveia Vieira
Filho.

Para as vagas de conse-
lheiros suplentes foram
eleitos os Srs Raymundo
Pacheco, de Brito, suplente
dó, Sr Geoffrey Greenman;
Laerte Mazza, suplente do
Sr Ignacio Hisbello; e José
Ângelo Sequeira, da Metal-
flex, suplente do Sr Aloysio
de Souza Bastos.

Na assembléia-geral das
sociedades corretoras f o l
¦ainda aprovado o orçamen-
to da Bolsa para o exercício
de 1977. Nesse ano deverá
¦ser mantida a inversão da
tendência de resultados ne-
gativos verificados nos
exercícios anteriores a 1976.
GRUPO PLAZA

Porto Alegre — O Grupo
Plaza, de Porto Alegre,
inaugurará dia 18 o quarto
hotel de sua rede, o Plaza
Hèring, em Blumenau (SC),
que representa uni.investi-
mento de Cr$ 28 milhões
feito pela associação do'
Grupo Plaza com o Hering
e o Bradesco, com incenti-
vos da empresa brasileira

de turismo (Embratur), res-
ponsáveis pos 50% dos re-
cursos.

O novo hotel possui t> mil
m2 de área construída em
arquitetura moderna, 135
apartamentos, bar, restau-
rante, piscina, garagem,
salões de chá, café e jogos,
TV a cores, ar condicionado',
geladeiras e música-am-
biente. Situado numa das
principais ruas de Blume-
nau, a Sbte de Setembro,
possui jardins e decoração
do gaúcho Vitorio Gheno.

O Grupo Plaza possui
mais três hotéis: o Plaza
Porto Alegre, o Plaza San
Rafael, t:.mbém na Capital
gaúcha, e o Plaza Itapema,
no litoral catarinense/todos
de alta categoria. Com: um
capital social de Cr$ 90 mi-
lhões e mais de 4 mil acio-
nistas, o grupo não tem pia-
nos a médio prazo, mas já
está estudando a possibili-
dade de ampliar sua rede
hoteleira com novos planos
capazes de atrair incentivos
da Embratur.

SYNTECHRON >¦ |
São Paulo — Com capital

social autorizado de Cr$ 10
milhões, foi constituída a
sociedade anônima Synte-
chrom — Indústria Naclo-
nal de Pigmentos, que pro-
duzirá em Santo André, na
região do ABC, pigmentos,
e preparações plgmentadas.
A Quimbrasil — Química'.
Industrial Brasileira S.A.
detém 60% do controle,
acionário da Syntechrom,
enquanto, a empresa japo-
nesa Dainippon Ink Chemi-.
cais Inc. possui 40% das
ações.

Os estatutos da nova so-
ciedade foram aprovados-
na assembléia de consti-
tuição, em outubro. A, uni-
dade industrial da Synte-
chrom deverá ser instalada
em terreno de aproximada-
mente 150 mil metros qua-
drados.
"JOINT-VENTURES"

Belo Horizonte — O Insti-
tuto. d e Desenvolvimento
Industrial de Minas — Indl
— Informou ontem que cer-
ca de 40 empresas mineiras
manifestaram interesse em
participar e m associação
com empresas estrangeiras :
de programas do tipo
joint-verítures, incentivados !
pela entidade com o objeti-
vo de suprir carências tec-
nológicas e de recursos em,
áreas previamente selecio-
nadas no Estado.
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Taxas no termo
Foram as seguintes, em média pari et ope-

rjjõci realizadas, ai taxas brutas (%) observa-
dai ontem no mercado a termo da Bolsa do Rio:

as <ü«>
3,2

120 dias

14,0

60 dias

*,9 .

150 diat

17,0

90 diat

10,5

ItO diat

22,0

índice nacional
índices médios de ontem da Comissão Na-

cional de Bolsas de Valores:
Valorização: 109.63 (- 0,99%)
p,eços: 126,95 (- 0,35%)

Média SN

Fundos fiscais
Decreto-Lei 1.57

Fundos de
investimentos

Instituição Data Cota Valor em
CrS mil

Instituição Cota Valor em
CrS mil

17/2/7*
71. 521
17/11/7*
62 161

16/2/7*
71 912

10/12/76
73 721
D»i./75
62 579

Mercado a termo
¦ Foram as seguintes, em resumo por papéis e prazos de vencimentos, at operacSes a lermo rea-

llzadas ontem na Bolsa do Rio:

Titulei
N? CH. de Mix. Min. Média Volume I % Tetal

Tipo Prazo neg. ações em Cri ' Termo

Bco.
Bco,

Bco.
Bco,

do Brasil
do Brasil

Bco. do Brasil
Bco. do Brasil

do Brasil
do Brasil

Bco. Nordeste
Mannesmann
Petrobrás
Petrobrás

Petrobrás
Petrobrás

ON
ON
ON
PP
PP
PP
PP
OP
ON
PP

PP
PP

030
060*
1B0
030
060
120
060
060
090
090

FEV
MAR

TERMO VELHO

60 000 3,00
2 182 000 3,10

50 000
100 000
30 000
49 000
40 000
40 000

180 000
30 000

3,57
3,47
3,58
3,77
2,03
2,49
2,09
2,59

TERMO FIXO

100.000
100 000

2,40
2,58

3,00
3,07
3,57
3,47
3,58
3,77
2,03
2,49
2,09
2,59

2,40
2,55

3,00
3,09
3,57
3,47
3,58
3,77
2,03
2,49
2,09
2,59

2,40
2,56

180 000,00 2,14
6 752 120,00 80,51

178 500,00 2,12
347 000,00 4,13
107 

'400,00 1,28

186 547,14 2,22
81 200,00 0,96
99 600,00 1,18

376 200,00 4,48
77 700,00 0,92

240 000,00 48,33
25* 500,00 51,66

Mercado fracionário (operações à vista)

Titulei Tipo/Oirellei Quant. Volume Preço
médio

Titules Tipo/Direitos Quant. Volum»
Cr*

Fraco
médio

Accsits op
Acesita .oo
Aço Norte pp
Aratu op c/bon
Basa on
B. Brasil on
B. Brasil pp

c/div c/bon
B. õtaeil n»

J ex/div ex/bon
8. Est. Bahia pn
B. Est. Bahia pp
E:igo op
BERJ on
BERJ pp
Banespa on ex/div
Banespa £>p
Itaú on ex/div
B. Nordeste on
B. Nordeste pp
Bozsno Sim. pp
Brahma op
Brahma pp
Brás. de Roupas pp
Cemig pp
Souza Cruz op
Sid. Naeonal pp
Docas d? Santos op
Eletrobrás A pp
EI:trobrás I 9P

075 1017,50 0,95 Ferro Brasileiro pp 332 886,44 2,67
300 240,00 0,80 Fertisul op 160 ,904,80 0,78
351 386,10 1,10 Fertisul pp 1320 1452.00 1.10
228 336,80 1 <* LeopoWina pp 166 122,84 U,/6

1112 888 94 0,80 Ford op SOO 300.00 0,60
9 963 29 129:38 2>2 light op 166 109,56 0,66

L. Americanas op e/dv
9 359 46 958,91 5,02 c/bn c/sb 5 468 22385,40 4,09

L. Americanas op ex/dv
29 299 98 260,40 3.35 ex/bn «x/.b 2 288 6 703.84 2,93

443 389,84 0,88 Mannesmann op 1 00O 2 360,00 4.J6
à21 571 32 0,92 Mannesmann pp 829 1 616,55 1,95

15 a") 4375718 2,77 Mesblapp 588 823,20 1,40
643 487,04 0,76 Pe>«*"j» on 6114 11814,05 1,93
275 216 04 0,79 Petrobrás pp 27 685 63 220,21 i,a
342 393',30 1,15 P. Força luz op 2 643 1797,24 0,68
342 v 463,12 1,36 Petrominas PP 400 360,00 0,90
89 99 68 1.12 Rio Grandense pp 778 996,44 l.JB
366 3 444 70 1,46 Samitri op 2 866 9 052,50 3,16

2265 4 140,95 1,83 Telorj on End 1500 195,00 0,13
8 917 6 420.24 0,72 Télerl (ex-CTBJ on 393 39,30 0,10

545 4 656 46 129 Teieri pn End 933 345,21 0,37
3 397 4812 63 1 42 libras on End 12 400 9 920.00 0,80

563 234>5 0,15 Tibras pn End 400 400,00 1,00
870 543 90 063 Unipsr on End 8 560 14684,00 1,72
274 20 578,43 2,83 Vale pp 14 779 37 222,24 2,52
028 1 104,12 0,54 w. Martins op43785 3S ?'„ °*>«™ "?¦« I'»
539 5 379,57 0,63 Zivi pp 20 18,00 0,90

Adsmpar
América do Sul
ApRck

, Auxiliar
Aymoré
Bahia
baluarte
Bamerindus
Banespa
Banorte
Banrio
Besc
BINC
BMG
Boston
Bozano Simonsen
Bradesco
BCN
Bandeirantes BBC
Caravello
Cofimig
Comind

. Cotibra
Crefinan
Crefisul
Crescinco
Credibanco
Delapicve
Denasa
Econômico
Fibenco
Finasa
Finey
Godoy
Hali-es
Haspa
Ind. Oecred
tnduscred
lochpe
Itaú )
Lar Brasileiro
M.M.
Magiiano
Maisonnave
¦Mantiqueira
Mercantil
Merk invest
Minas
Multinvest
Nacional
Nac. Brasileiro
Novo Rio-Londr-cs
Paulo Willemsens
Produtora
Provai
Residência
Real
Safra
Sofinal
Souza Barros
SPM
Suplícy
Tamoyo

. Umuarama
Visiacredi
Walpires

15/12 2,42
16/12 2,69
15/12 0.74
15/12 0,61
17/12 1,57
15/12 5,64
15/12 1,25
17/12 3,64 .
17/12 1,84
17/12 0,83
17/12 1,69
15/12 3,01
15/12 1,47
15/12 2,91
15/12 1,61
17/12 1,61
17/12 4,61
17/12 3,32
15/12 1,37
16/12 1.24
15/12 0,99
15/12 2,49
16/12 1,29
15/12 67.7B
15/12 2,20
15/12 4,42
15/12 2,75
16/12 1,55
17/12 3,26
17/12 0,36
15/12 1,10
16/12 4,27
17/12 1,30
15/12 2,22
15/12 1,36
15/12 060
16/J2 1,32
15/12 0.99
17/12 1,17
15/12 6,23
16/12 1,1?
15/12 1,31
11/12 1,81
15/12 3,28
15/12 1,01
15/12 1,25
17/12 2,83
17/12 0,81
15/12 0,47
17/12 7,75
17/12 0,95
17/12 0,91
17/12 1,51
15/12 6,31
15/12 1.16
16/12 1,93
15/12 2,72
15/12 2,65
15/12 0,69
15/12 6,07
15/12 1,03
15/12 1,76
17/12 1,24
16/12 0,98
17/12 1,29
15/12 lf51

11 184
73 307

5/7
43 924
20 721
33 472

006
181 334
217 936

69 882
77 871
28 386

141 699
53 423
20 670
61 756

1 445
81 011
51 488

9 503
61 501

231 110
10 637

31 723
61 936

802 663
61 273

6 840
86 297
91 304

227 772
312 796

10 181
327

34 443
11 392
16 679

352 105
39 836

1 157
97 747

982 346
452

17 595
149 588
98 885

963
15 595

962
386 092

312-
13 158

7 202
694 518
729 583

13 110
580 532

39 196
841 399

6 260
515
425
693

5 519
79 310

927 093

Decreto-Lei 1401
Instituição Data Cota Valor tm

CrS mil

Brasilvest
Braz. Invest.
BCN-Barclays

Finasa-Brasil

Investbrazi!

Ro bra s co

Slivesl

The Brazil Fund

Braz. Selected

15/12
15/12
15/12

15/12

15/12

15/12

16/12

16/12

15/12

13,04
12,99
10,60

13,90

10,21

13.45

12,26

12,31

12,76

42 535
122 005

2 121

8 340

2 042

165 677

2 971

121 655

2 552

Ademper
Alta
América do Sul
Apiik
Aplitec
Auxiliar
Aymoré

BBI Bradesco
BCN
BMG
Baluarte
Bamcrindus
Bandeirantes BBC
Banespa
Banorte
Banrio
Besc
Boston
Bozano Simonsen
Brant Ribeiro

Cabral Menezes
Caravello
Citybank
Cepelajo
Comind
Continental
Cotibra
Cotibra
Credibanco
Crefinan
Crefisul ICap.)
Crefisul (Gar.]
Crescinco
Cond. Crescinco

Delapieve
Denasa

Econômico
Evolução Invest.

FNI
Fibenco
Finasa
Finey
Fibic

Garantia
Godoy '

Hailes
Haspa

Inca
Ind. Apollo
Induscred
lochpe
Itaú

Lar Brasileiro
Laureano
Luso Brasileiro

MM
Maisonnave
Mantiqueira
Mercantil
Merkinvest
Minas
Montepi*
Multinvest
Multiplic

Nac. Brasileiro
Nacional
Novação
Novo Rio-

Londres

Paulista
PEBB
Progresso
Provai
P. Willemsens

Real
Sabbá
Safra
S. Paulo-Minas
Suplicy
Univest
Umuarama
Walpires

15/12
15/12
16/12
15/12
16/12
15/12
15/12

15/12
15/12
15/12
15/12
17/12
15/12
17/12
15/12
17/12
15/12
15/12
17/12
16/12

15/12
16/12
16/12
17/12
15/12
15/12
16/12
16/12
15/12
15/12
16/12
17/12
16/12
16/12

16/12
15/12

0,47
1,98
2,04
0,91
0,68
0,57

13,09

2,72
3,C6
1,58
0,68
4,33
0,85
1,70
0,67
1,04
0,94
1,62
5,37
1,28

0,44
1,39
1,16
0,52
1,44
0,76
1,86
1,86
0,60

21,82
1,53

112,26
2,63
1,92

3,17
1,47

22 206
16 3/5

972
821
973
C46

22 104

63 802
22 140
12 442

189 820
35 757

5 971
7 835

833
5 508

922
945

58 850
343

142 396
. 17 863

43 931
772

40 275
40/

5 185
1 225

185
2/4

12 622
13 423

453 841
157 868

10 804
22 633

Bolsa do Rio de Janeiro
TÍTULOS

Quant. Abt.

COTAÇÕES (CrS)

Fch. Máx. Min. Mád.

% S/
Mád.

Dia Ant.

Ind. d*
lutrat.
•m 7*

17/12 0,87 9 215
Incorporando

15/12
15/12
16/12
15/12
16/12

17/12
15/12

15/12
15/12

1,44
0,40
2,92
2,56
4,'..

2,40
0,76

1,13
0,24

9 125
22 387
51 251
13 466

798 598

5 465
1 843

129 601
1 908

15/12
15/12
15/12
15/12

Incorporando
0,66 11 982
1,43 400 739
0,53 5 024
1,67 154 463

16/12 1,42
16/12 1,69
17/12 4,24

15/12
15/12
15/12
15/12
15/12
17/12
15/12
15/12
16/12

17/12
17/12
15/12

0,98
1,33
0,45
1,14
1,08
1,32
1,08
2,81
0,89

1,05
1,42
0,36

17/12 0,29

15/12
17/12
15/12
15/12
17/12

15/12
17/12
13 '12
15/12
15/12
15/12
16/12
15/12

1,30
1.05
0,62

\'.S9

4,25
2,18
1,55
0,85
4,54
1,69
0,38
0,56

26 085
407
273

6 571
020

788 067
9 044
9 063

11 450
61 295
10 422

1 540

5 411
8 985

84 026

138

151

344
1 432

138

79 492
899

20 759
8 929

56*
227 648

826
272 880

Acesila op 207 000
AGGS op 49 000
AGGS pp 28 000
Aço,Norle pp IO000
ASA pe 1 000

Bco. da Amazônia on 6*450
Bco. do Brasil on 4 320040
Bco. do Brasil pp 1 152 241
Bco. do Brasil pp 2 192782
Bco. Bamerind. Brasil on ... 3 837
Bco. Est. do Ceará pp 14 437
Beigo-Mineira op 591000
Bco. Est. R. de Janeiro on" .. 7 999
Bco. Est. R, de Janeiro pp .. 16 000
Bco. Itaú on 14 300
Bco. Itaú pn M 260
Bco. Nacional on 50 812
Bco. Nacional pn 61 338
Bco. do Nordeste on '.. 141 030
Bco. do Nordeste pp 56 000
Bozano Simonsen pp 323 COO
Brahma op 45 000
Brahma pp 362 000
Bras. Energia Elétrica op ... 17 C65

Casas da Banha op 49-000
CBV - Ind. Mecânica op ... 16 000
Centrais Elétricas S. P. pp 34 975
Camig pp 97 000
Cia. Sid. Nacional pp 21 000

Oona Isabel antigas pp 2 000
Docas de Santos op 109 OCO
Duratex op 10 000
Duratex pp 1O000

Ericsson op ..' 2 OOO
Editora de Guias 1TB op ... 95 000

Ferro Brasileiro op ... ....... 34 000
Ferro Brasileiro pp 66 000
Fertisul op 11 000
Fertisul pp 170000
F. I. Cal. leopoldina pp ... 75 047

Kelson's op 20 000
Kelson's pp i. 220000
Kibon op ••• 27000

Light op 535 000
Lojas Americanas op 11 168
Lojas Americanas op 1*5 000
Lojas Americanas op 47 000
lanari oe 50030
lanari pe  •• 53 CC0
lojas Brasileiras op ........ 1O0OO

Mannesmann op ' íI 222Mannesmann pp „2S?
Melalfiex pp 1 000
Mesbla 51 parcela 2 on .... 1 046
Marcopolo S.A. mb 25 000
Mesbla 51 parcela 2 op .... .SJOOO
Mesbla 51 parc:la 2 pp .... IjW 000
Mesbla 51-I/p/int. op .... 26 0^0
Mesbla 52-i/p/parc. pp ... &'SK
Moinho Fluminense op *?5s9
Metalon op 5 030

Nova América op ' **** °°3

Petrobrás on ...i 53^^9
Petrobrás pn .''.SjSx
Petrobrás pp 3,??r?°,
Paulista Fo.ça Luz op 41 WJ)
Pirelli op 30COO

, Pirelli pp «O»
Pet. Ipiranga op I* ¦***'
Pet. Ipiranga pp 6<X0

Rio-Gruidense pp 14000
Souza Cruz op 89 O»

Samitri op 32ZS!*X
S«nOPpP 1O0Ç0
Sid. Pains pp 70^
Supergasbrás op 6 0^0

Telerj oe » OOO
Teieri on 277 469
Telerj pe 86 585
Telerj pn 270 56
Tibrás oe 34 703
libras pe 6 200

Unibanco pn 300,000
Unipar pe 328 ÇO0

Vale do Rio Doce pp 352 200
Vcplan oe 2 0M
Veplan pe 'OOO

White Martins op 'ÍÍÍK
Zivi - Cutelaria pp 20CO

0,95 0,93 0,98 0,93 0,95 1,06 88,77
0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 - 8,33 30,14
0,27 0,27 0,27 0,27 Q,27 -10,00 42,86
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Est. 162,16
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 4,00 104,00
0,75- 0,72 0,75 0,72 0,73 2,82 104,29
2,95 2,90 2,98 2,88 2,90 - 1,69 164,77
5.01 5,00 5,09 4,92 

" 5,01 -0,40 149,11
3,35 3,35 3,38 3,26 3,31 - 0,30 1151,14
1,15 1,15 1,16 1,115 1,15 110,58
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 28,57 102,35
2,85 2,75 2,85 2,73 2,78 - 1,07 125,23
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 165,39
0,87 0,90 0,90 0,87 0,89 4,71 158,93
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 -
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Est. 98,04
1,00 1,00 1,00 1„00 1,00 Est. 116,28
1,45 1,45 1,45 1,40 1,43 - 2,05 147,42
1,90 1,85 1,90 1,85 1,89 - 2,58 137,96
0,72 0,71 0,72 0,70 0,71 - 5,33 1112,70
1.35 1,30 1,35 1,30 1,31 ' - 2,96 128,43
1,55 1,49 1,55 1,48 1,50 - 4,46 135,14
0,67 0,67 0,67 0,65 0,66 3,13 120,00
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 - 1,06 197,87
2,68 2,64 2,6B 2,64 2,66 Est. 221,67
0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 1155,56
0,65 0,66 0,66 0,65 0,65 Est. M0,17
0,56 0,55 0,57 0,55 0,56 71,80
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 440,00
0,93 0,93 0,93 0,91 0,92 -2,13 113,58
1,38 1,38 1,38 1,38' 1,38 -2,22 ¦ -
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 - 1,49 133,33
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,56 49,38
0,24 0,23 0,25 0,22 0,23 Est. 24,21
,4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 259,26
2 75 2.B0 2,80 2,75 2,76 - 1,43 244,25
0,85 0,80 0,85 0,80 0,85 85,00
1,19 1 16 1 19 1,16 1,18 - 4,07 77,12
0,80 0,78 0,80 0,78 0,78 - 1,27 1144,44
0 28 0,28 0,28 0,28 0,28 - 6,67 50,91
0 33 0,32 0,33 0,32 0,32 - 3,03 50,00
0^35 0,35 0,35 0,35 0,35 Est. 120,69
071 0,70 0,71 0,70 0,70 - 1,41 109,38
1.02 1.02 1,02 1,02 1,02 -
4 15 4,11 4,15 4,10 4,12 - 1,90 146,10
2 83 2,85 2,85 2,83 2,83 - 1,39 1i49,74

20 0,20 0,20 0,20 0,20 Est. -
0,15 0,20 0,20 0,15 0,20 60,00
1.36 1.35 1,39 1,35 1.36 - 1,45 215,87
2.30 2,32 2,33 2,30 2,31 Est. 122,87

89 1,90 1,90 1,89 1,89 - 0,53 129,45
0,85 0,84 0,85 0,84 0,85 1,19 83,33

1 06 1,06 1,06 1,06 1,06 -
1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 Est.
1 20 1,20 1,20 1,20 1,20 - 0,83 181,82

48 1,45 1,48 1,45 1,46 - 1,35 221,21
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 - 1,79
1.31 1,28 1,31 1,28 1,28 - 0,78 -

00 2,00 2,00 2,00 2,00 Est. 160,00
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 75,68
0,69 0,67 0,69 0,67 0,67 - 1,47 143,42

90 1,91 1,95 1,90 1,91 1,60 86,82
2.24 2.24 2,24 2,24 2,24 1,82 92,95
235 2,28 2,39 2,27 2,31 0,43 65,56
C73 0>3 0,73 C.73 0,73 1,39 107,35
1.50 1,50 1,50 1.50 1,50 Est. -
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 94,34
0,75 0,75 0,/5 0,75 0,75 1(22,95
1,22 1,22 1,22 1.22 1,22 1,67 122,00
1,35 1,35 3,25 J.20 3,23 - 3,29 1141,47

86 2,88 2,90 2,86 2,87 -1,03 164,94
3.25 3,25 2,05 2,05 2,05 - 0,97 170,83
2,05 2,05 1,35 1,35 1,35 - 3,57 1'12,50
0 95 0,95 0,95 0,95 0,95 Est. 81,20
0,52 0,50 0,52 0,50 0,50 Est. 192,31
0 14 0,15 0,15 0,14 0,14 Est. 93,33
0 13 0,13 0,14 0,13 0,14 7,69 77,78
0 41 0 42 0,42 0,40 0,41 Est. 107,90
0 41 0,40 0,41 0,40 0,41 Est. 100,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 -TI, 10 177,78
1.03 1,01 1.C3 1,00 1,02 - 1,92 204,00

0 52 0,52 0 52 0,52 0,52 144,44
1,75 1,72 1,75 1,71 1,72 - 2,82 245,71

2 57 2,52 2,57 2,48 2,52 - 1,95 109,57
0 80 0,80 0,80 0,80 0,80 242,42
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 242,42
2 05 2,09 2,09 2,05 2,06 0,98 1-52,59
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 M2,25

———
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Equipamento nacional
tem maior participação
nas obras de Furnas

A participação da indús-
tria brasileira no forneci-
fmeuto de equipamentos pa-ira Furnas Centrais Elétri-
eas aumentou 5,6% no pe-i-iodo de janeiro a outubro
deste ano, em relação a
igual período de 75, elevan-
do-se para 92,8%. Apesar
disso, o empresariado nacio-
nal ainda faz sérias restri-
ções ao programa de com-
ipras às empresas do setor,
principalmente no que diz
respeito a Tucurui e Itapa-
rica.

Ao mesmo tempo em que
a aquisição de equipamen-
tos para essas duas usinas
gera polêmica, Itumbiara é
colocada numa posição ex-
iremamente favorável à in-
dústria nacional, já que o
indice de nacionalização de
seus equipamentos supera
os 91%. Com isto, o mon-
tante das aquisições de Fur-
nas, encarregada da cons-
trução dessa usina, atingiu,
rno período mencionado,
Cr$ 1 bilhão 124 milhões 150
mil, o que representa 9%
em relação a todas as com-
pras de Furnas em 76.
NACIONALIZAÇÃO

Os principais equipamen-
tos elétricos e mecânicos
adquiridos no período fo- ,
ram os geradores para
Itumbiara, no valor de
Crs-199 milhões 660 mil,
com 85,6ft de participação
naciona»; cabos e conduto-
ires do siavema de transmis-
são da utirsma usina, no va-
lor de ui$193 milhões 16
mil, sendo 100% nacionais,
e transformadores para as
subestações do Sistema
Furnas em expansão, no va-
lor de Or$lll milhões 998¦mil, com 92% de partlci-
pação brasileira.

O -índice total de nacio-
nalização na compra desses
equipamentos fòi de 89%,
»- o período compreendido
entre janeiro e outubro,
10% a anais em relação ao
indice registrado no ano
passado. De janeiro a outu-
bro Furnas comprou Cr$ 696
imllhões 398 mil de equi-
pamentos elétricos e meca-
nicos, -representando 61,9%
ido total geral de suas com-
fpras, 18% a mais que em 75.

No montante total de
compras gerais estão incluí-
dos materiais para obras .
civis da Unidade 1 da Ccn- .

trai Nuclear de Angra dos
Reis, no valor de Cr$120
milhões 325 mil, e paraItumbiara, no valor de" Cr$26 milhões 300 mil, tudo
adquirido à industria nacio-
nal.
REMUNERAÇÃO

No decorrer de 76, Furnas
também conseguiu atingir a
remuneração máxima sobre
o investimento permitido
pela legislação (12%), sem
ter feito qualquer reajuste
em sua tarifa, que é a mais
baixa de todo o setor elétri-
co. O último aumento nas
tarifas da empresa foi feito
em 18 de dezembro do ano
passado, enquanto todas as
outras empresas fizeram
um novo reajuste em julho
deste ano.

Este dado é muito impor-
tante se for levado em con-
ta que os 12% foram atin-
gidos, sem reajuste, apesar
da alta inflacionária, que.
diluiu em muito a rentablh-"
dade das empresas. Além
disso, o crescimento do su-
primento de energia porFurnas será, ao final desse
ano, de cerca de 20%.

Na última Assembléia-Ge-
ral Extraordinária dos Acio-
nistas de Furnas, o capital
social da empresa foi ele-
vado para Cr$ 7 bilhões, o
que significa um aumento
de 50% em relação ao capi-
tal anterior,, que era -de
Cr$ 4 bilhões 745 milhões. A
elevação de capital realizou-
se mediante subscrição pela
Eletrobrás, da qual Furnas
é subsidiária. Com o au-
mento de seu capital, a em-
presa manteve-se entre as
seis maiores do pais, segun-
do levantamento pela Funr
dação Getulio Vargas.

Já o Conselho de. Ad-
ministração de Itaipu, apro-
vou o orçamento financeiro
da empresa para o próximo
ano, que será da ordem de
499 milhões de dólares e
que incluem investimentos
na engenharia, administra-
ção, pagamento de desapro-
priações e em obras dè in- .,
fra-estrutura. Pela última
estimativa, o custo direto
de Itaipu estava estimado
em 3 bilhões e 800 milhões
de dólares e mais 1 bilhão
e 900 milhões de dólares de
encargos financeiros (ju-
ros) durante a construção
da hidrelétrica. ,, ,

,15,00

> PREÇO CIFMEDO
DE IMPORTAÇÃO DE
PETRÓLEO BRUTO
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A Petrobrás deverá fechar este ano com um
preço médio CIF (custo, seguro e frete) por
barril de petróleo importado ao redor dos 13
dólares (Cr$ 156). Para o ano que vem, ainda
é difícil tentar estabelecer qual poderá ser
o preço médio, já que.não se dispõe, até agora,
dos preços dos diversos tipos de petróleo. Nor-
malmente, o percentual único de aumento da
OPEP atinge apenas.os petróleos leves, com
os demais acusando um aumento menor. De
qualquer forma, uma nova alteração da lista
dos petróleos importados e o aproveitamento
de eventuais excedentes de oferta poderá fa-
zer com que o preço médio do petróleo impor-
tado ém 1977 não seja muito acima do que

custa agora

Governo não elevará
rdepósito de viagens

Brasília — O número de pessoas que via-
jaram ao exterior, isentas do depósito prévio
de CrS 12 mil, eqüivale à metade do número
das que fizeram o recolhimento daquela im-
portancia, segundo dados ontem divulgados
pelo Banco Central. Até a semana passada,
58 mil 905. viajantes recolheram Cr$ 706 mi-
lhões 860 mil, enquanto 29 mil 19 pessoas obti-
veram o visto de saída isentas daquela exi-
gência.

A partir de novembro, o número de via-
jantes sujeitos ao depósito restituivel subiu
de 1 mil 500 por semana para mais de 3 mil.
Segundo o Ministério da Fazenda, os recursos
oriundos do recolhimento criado pelo Decreto-
Lei 1470, de 4 de junho, estão sendo apli-
cados em programas de fomento ao turismo
interno. O Sr Mário Henrique Simonsen in-
formou que o Governo não cogita, a curto
prazo, alterar o valor do recolhimento. Quan-
do estipulou o valor do recolhimento, o Minis-
tro explicou que procurava uma equivalência
com mil dólares, guardada a média de um
certo período. Isso faz supor que o valor'do
depósito não será alterado antes de a me-
dida completar um ano.

M

Movo Rio oferece uma coisa
irrecusável.

GRUPO FINANCEIRO NOVO
RIO - BANCO NOVO RIO DE
INVESTIMENTOS S.A.
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RES MOBILIÁRIOS.
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loja 220 - Campo Grande - Rua
Cel. Agostinho, 113/2." - Niterói
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Sul - Edifício Paranoá 2,°.
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Governador diz que crise Trabalho do IBGE
permite visualizar!

da economia é superável perfil industrial

i

J

Belo Horizonte — "Nós não po-
demos ser uma Nação carnavales-
ca: ou estar em cima da mesa no
terceiro dia de carnaval, gritando,
sapateando, ou estar debaixo da
mesa na. quarta-feira de cinza, de
cócoras. Não pode ser isto, esta na-
ção não pode ficar nesta posição.
Ou nós estamos eufóricos. demais,
a ponto de dizer que nada nos se-
gura, ou então nos colocamos na
posição oposta, de uma total des-
crença nas nossas possibilidades, a
dizer que tudo está nos seguran-
do".

A advertência foi feita pelo
Governador Aureliano Chaves du-
rante jantar com empresários no
Automóvel Clube de Belo Horizon-
te. Ao discorrer sobre a crise da
economia brasileira e sobre o de-
sempenho econômico de seu Esta-
do, ele criticou, também os empre-
sários "que dimensionam os seus
objetivos não em função das suas
possibilidades, mas em função de
sua elástica imaginação, querendo
ir muito além do que podem". Dis-
se, entretanto, que "as dificuldades
por que este pais está passando são
perfeitamente superáveis".

Perigos da euforia
O Governador Aureliano Cha-

ves, durante jantar oferecido pela
Associação Mineira de Empresas de
Crédito, Investimento e Financia-
mento — AMECIF, disse que iria
discorrer sobre a situação economi-
oa de Minas "dentro da realidade
brasileira e, sem pretensão, um
pouco da realidade brasileira den-
tro do mundo contemporâneo".

Adiantou que, em sua expia-
nação, se deixaria levar um pouco
peía emoção, pois "nós vivemos
num mundo que tende para o ra-
cional, mas eu penso que o racio-
nal sem às vezes o agradável colo-
rido do emocional fica desgraçada-
mente muito enfadonho".

— E' preciso às vezes um pou-
co de emoção nas coisas, e nós mi-
neiros, embora sejamos prudentes
no posicionamento das nossas coi-
sas, porque somos idealistas e não
apenas pragmáticos, inserimos uni

pouco do colorido emocional no
nosso posicionamento. E' provável
que muita coisa do que disse aqui
venha naturalmente acompanhada
desse vestígio de emoção sem o qualnão se vive e nem se exerce bem a
vida pública.

Antes porém, de advertir os
empresários sobre os perigos da*
euforia excessiva alternada depois
com a depressão e o pessimismo,o Governador mineiro fez uma lon-
ga explanação sobre o desempenho
da economia de seu Estado, queele considera "extremamente bom
dentro do contexto nacional".

A seguir, o Governador Aure-
linao Chaves disse que há "um uni-
verso fantástico de problemas pelafrente, mas o pais tem consciência
e potencialidades de sobra pararesolvê-los".

— As dificuldades por que es-
te pais está passando — disse —
são perfeitamente superáveis. Não
o serão na medida em que nós,
brasileiros, começarmos a ser
geradores de frustração. E como é
que o sujeito gera frustração?
Quando ele dimensiona os seus ob-
jetivos não em função das suas
possibilidades, mas em função de
sua elástica imaginação.

O Governador fez o seu discur-
so ao lado do Secretário da Fa-
zenda de Minas, Sr João Camilo
Pena, a quem pediu que o corrigls-
se se informasse números incorre-
tos. E, ao falar sobre o superdi-
mensionamento em alguns setores
da economia em determinada épo-
ca, o Governador parece ter dese-
jado apoiar a controvertida entre-
vista de seu secretário, no início
desta semana.

— Aquele que dimensiona os
seus objetivos em função de uma
imaginação elástica — disse o Go-
vernador — frustra-se com facili-
dade, porque quer ir muito além
do que pode. Mas se nós especifica-
mente tivermos a consciência de
avaliarmos as possibilidades deste
pais dentro de suas reais dimen-
soes, haveremos de verificar que o
que podemos é muito bom. E' pre-
ciso crer no que podemos para não
cairmos nessa perigosa* letargia.

O IBGE começa a, distribuir segun-.
da-feira a Matriz de Relações Interin-
dustriais, elaborado a partir do censo de
1970, seu primeiro trabalho de estatística
derivada e que permite uma visualiza-
ção estatística da estrutura intersetorial
da indústria brasileira.

O presidente do IBGE, Isaac Kerste-
netzky, vê nesse trabalho um dos maisimportantes marcos nas atividades dâ
Fundação. Ele facilitará a elaboração dè
política econômica e dará novo fô-
lego para as pesquisas e debates era tor*»
no de trajetórias alternativas para a
economia nacional, dada a riqueza de
dados que fornece sobre o perfil das in-
dústrias de transformação e extrativa
mineral.

O IBGE ingressou na análise do as-
peoto social do desenvolvimento econô-
mico com a matriz que agora divulga,
abordando nesse trabalho a interdepen-r
dència das' atividades econômicas. Com a
divulgação, quevserá realizada nas pró-ximas semanas para a Região Sul, do.
Estudo Nacional da Despesa Familiar,,
será possivel ter um instrumento essen-.
ciai para a discussão da distribuição de.
renda, segundo Isaac Kerstenetzky. _.A Matriz de Relações Interindus-
triais é um trabalho que já foi realizado
pela maioria dos paises desenvolvidos e
se constitui em um complemento essen-
ciai das Contas Nacionais. A sua elabo-
ração foi realizada em 4 anos, sòb a res-
ponsabilidade da economista Maristela
Sant'Ana. ,

Matrizes semelhantes foram utiliza-,
das, por exemplo, por Governos paramensurar os impactos da alta dos pre-
ços do petróleo na economia e, por em-
presas, para projetar a demanda poten--•ciai da sua produção. A matriz desagre-
ga o custo de produção de 58 setores
industriais em dispêndios realizados em
99 produtos intermediários (insumòs), •
além da produção importada, energia-
elétrica consumida, salários e encargos ¦
sociais. No trabalho, estão listados dados
completos, em 9 tabelas, sobre a produ-
ção do setor industrial, os insumos, o
consumo de produtos importados, a par-
ticipação setorial no mercado, a estai-
tura dos insumos, a estrutura de insu-
mos importados, os coeficientes técnicos
interindustriais, o coeficiente de efeitos
sobre a produção, industrial e o coefi-
ciente de efeitos sobre a importação,
além dos efeitos globais de cada setor.

índice regride 0,9%
na Bqlsa paulista

São Paulo — A Bolsa paulista registrou
nova baixa no encerramento da semana, com
o indice recuando 23 pontos, correspondentes
à desvalorização de 0,9%. O volume, Cr$ 41 mi-,
lhões 583 mil 157, foi considerado razoável, fi-
cando contudo abaixo da média diária do mês,
Cr$ 32 milhões 260 mil.

Banco do Brasil PP (B/D) liderou a,rela-
ção das mais negociadas, apurando Cr$ 6 mi-
lhões 801 mil, equivalentes a 16,35% do mon-
tante global. Petrobrás PP ficou em segundo,
com Cr$ 4 milhões 609 mil. Como Banco do
Brasil PP, cupão' 10, ficou em terceiro, com Cr$
4 milhões 057 mil, ocorreu ontem nova con-
centração nos papéis daquele banco estatal,
com uma participação de cerca de 22% dos
negócios.

Cotações

Títulos Abtrt. Min. Mix. Ftçh. Quant.

Títulos Abert. Min. Mix. Fech. Quint.
Acesita, op 0,93 0,92 0,93 0,94 446 000
Aços Vil, op 1,85 1,85 1,85 1,85 7 000
Aços Vill, ppb 2,90 2,90 2,91 2,95 140 000
Aços VIII, ppb 2,70 2,70 2,70 2,70 1 000
AGGS, pp 0,28 0,28 0,28 0,28 15 000
Alprgatas, op 2,73 2,70 2,71 2,74 111 000
Alpargatas, pp 2,70 2,65 2,66 2,70 132 000
Amazônia, on 0,66 0,66 0,66 0,66 1 000
And Clayton, op 1,80 1,80 1,80 1,80 245 OJ0
Antártica, op 0,80 0,80 0,80 . 0,80 1 000
Amo, pp 2.45 2,45 2,45 2,45 25 000
Artex, ppb 0,65 0,65 0,65 0,65 2 000
Alma, pp 0,85 0,85 0,o5 0,85 31 000
Auxiliar SP, on 1,02 1,02 1,02 1,02 1 000
Auxiliar SP, pn 0,60 0,60 0,60 0,60 5 000

Barb Greene, op 1,10 1,05 1,06 1,10 40 000
Belgo Mineira, os 2,85 2,74 2,80 2,85 791 000
Benzenex, pp 0,23 0,23 0,23 0,23 1 000
Botumarco, oo 0,26 0,26 0,26 0,26 3 000
Betumarco, pp 0,31 0,31 0,31 : 0,31 7 000
Brad Invest, pn 1,00 1,00 1,04 1,04 355 000
Bradesco, on 1,18 1,18 1,18 1,18 32 000
Bradesco, pn ' 1,10 1,10 1,14 1,14 497 000
Brahma, op 1,36 1,36 1,36 1,36 6 000
Brahma, pp 1 55 1,55 1,55 1,55 15 000
Brasil, on 2,95 2,90 2,92 2,95 243 000
Brasil, pp 5,02 4,93 4,99 5,02 1 364 000
Brasil, pp 3,30 3,27 3,31 3,33 1 227 000

Cacique, op 1,45 1,38 1,41 1,45 35 000
Cacique, pp 1,75 1,75 1,75 1,75 ' 9 000
Casa Anulo, op 1,70 1,70 1,70 1,70 150 000
Casa Anglo, pp 1,51 1,51 1,51 1,51 ', 55 000
Ccmig, pp 0,65 0.60 0,61 0.65 54 000
Cemig, pp 0,58 0,58 0,58 0,58 10 000
Cesp, op 0,38 0,38 0,38 0,38 20 000
Cesp, pp 0,50 0,49 0,50 0,50 59 000
Cesp, PP 0,45 0.45 0,45 0,46 109 000
Cica, pp 1,20 1,20 1,20 1,20 48 000
Cim hdu, on 1,41 1,41 1,41 1,41 5 000
Cim Itau, pp 0,91 0,90 0,90 0,91 432 OJ0
Cimaf, op 3,00 3,00 3,00 3.00 11 OCO
Cobrasma,. pp 2,70 2,70 2,70 2,70 91 0UC
Confro, ppb 0 22 0,22 0,22 0,22 30 (M)
Cons Br tng, on 0,55 0,55 0,35 0,55 5 000
Cons Br Lng on 0,65 0,65 0,03 O.qd 20u l.ú
Const A Lind pp 0,64 0,63 0,63 0,04 35 O.0
Cônsul op 3,00 3,00 3,00 3,00 50 COJ
Cônsul DDb 3,30 3,30 3,30 3,30 325 000
Copas op 0,67 0,67 0,67 0,67 5 000
Dona Isaoel op 0,17 0,17 0,17 0,17 45 000
Dono Isabel op 0,13 0,13 0,13 0,13 15 000
Duratex pp 1,32 1,32 1,32 1,32 10 000
Duratex do 1,25 1,25 1,25 1,25 400 OOO

Ecisa co
Ecisa so
Econômico ,pn
Ed Guia: LI8 oo
Eíckeiroz do
Eletrobrás ppa
Eluma op
Ericsson oo
Est S Paulo on
Esf S Paulo op
est St Calar .ina
Est S: Catar ppb
Est St Catar opb
Estrela oo
Estr-sla PP
Estrela DD
Eternit oo
Ferro BrõS po
Ferro Ligas» pp
Fertíplan oo
Fin Bradesco on
FNV oo
FNV ooa

0,41
0,52
1,00
0,23
0,40
0,60
1,35

1,35
1,51
0,46
0,56
0,61
1,65
2,38
2,27
1,50
2,80
1,72
0,42
1,00
3,00
3,65

0,41
0.52
1,00
0,22
0,40
0,60
1,28

1,35
1,48
0,46
0,56
0,60
1,65
2,35
2,27
1,50
2,80
1,72
0,42
1,00
2,95
3,60

0,41
0,52
1,00
0,23
0,40
0,60
1,32

1,35
1,49
0,46
0,56
0,61
1,65
2,38
2,27
1,50
2,80
1,72
0,43
1,00
3,00
3,64

0,41
0,52
1,00
0,23
0,40
0,60
1,35

1,35
1,51
0,46
0,56
0,61
1,65
2,35
2,27
1,50
2.80
1,72
0,43
1,00
3,00
3,67

70 000'
7 000

113 000
75 000
109 000

2 OCO
41 000

7 000
176 000
52 000

1 000
12 000

105 000
69 000
88 COO

105 000
10 000
10 000
32 000
16 000
52 000

232 OCO

francês Bre» en
Francês"- Ifal on¦ Fund Tüby: oj>
Fund Tupy pp
Guararaoes. oo
Heleno Fons op
Heleno Fons pp
Ind Hering ppa
Ind Villares ppa
Ind Víllarss ppb
Inds Romi op
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itau» pn
Lobras op
Lojas Amèric. op
Lojas Am-oric. op

Madeirit op
Madeirit pp/b
Magncsila op
tVU>jnesita pp/«
Manah op
Mõngfcls Indl. op
Melhor SP op
jVurc. Brasil on
Marc. S. Paulo pp
Mesbla op
rvVsoiò cp
Mesbla pp
Mi.bia pp
Metal Leve pp
Mital Leve pp
Mmasmáquina on
Minasinaquina pn
Moinho aant. op
Móveis Orno pp/b

Nacional pn
Nordon Met. op
Noroastc Est. on
Norosst Est. pp

Paui F. Luz on
Paul F. Luz op
PiiK Emp. ImoD. pp
Pet. Ip.ranga cp
Pet. Ipiranga pp
Petrobrás on
Paírüorás pn
Perrobrás pp
Pirjlli op
Pirelli pp

Real on
Real pn
Real pp
Keal Cià.
Real Cia,

Inv. on
Inv. pn

Real de Inv. on

Real de Inv pn
Real Part pna
Real Part pn/b

.Real Part on

Sad.-a Concord pp
Santaconstan op
Seryix Eng op
Siam Ulil pp
bio Açonorte op
Sid Àçonirte pp/a
Sid Guaíra pp
Sid Nacional pp/b
Sid Riogrand op
Sid Riogrand pp
Sirco Brasil op
Sorana cp
Souza Cruz op
Suü.-ste pp
Teka pp
Tekno Eng op
Teterj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp pe
Tex G Galfal pp
Transparaná op
Transparaná pp
Tur Bradesco op
Tur Bradesco pn

. Unibanco on
Unibanco pn
Unípar oe
Unipar pe
Urupes Unida pe

Vale R Doce pp
Varig pp
Veplan pe

Wagner op
Wagner pp

Hindt op

light on
Light op

Samcil pp
Vidr S Marina op

1,00
1,08
1,29
2,00

0,35
0,34
0,96
2,65
2,82
4,80
1,25
4í,*5
1,56

1,40
4,10
2,93

0,73
0,57
2,50
1,70
1,75
0,87
1,15
0,v0
1,14
1,25
1,08
1,45
1,30
2,30
2,25
0,50
0,60
0,94
0,79

1,00
1,60
2,20
1,80

0,67
0,72
0,40
0,74
1,22
l.Vú
2,20
2,M
1,50
1,50

0,90
0,90
0,85
0,80
0,80
0,70

0,70
0,65
0,58
0,55

1,50
0,40
0,67
0,50
0,95
1,20
0,70
0,55
1,15
1,37
.1,70
2,S0
2,90
0,24 ,

1,15
1,27

0,11
0,37
0,12
0,35
1,05
1,50
1,68
1,00
1,00

0,50
0,50
1,40
1,60
0,20

2,60
0,61
0,73

1,50
1,55

/1,U
1,00
1,08"
1,25
2,00
0,35
0,34
0,95
2,55
2,75
4,80
1,25
0,v5
1,56

1,40
4,10
2,93

0,73
0,57
2,50
1,70
1,72
0,87
1,15
0,90
1,12
1,25
1,08
1,45
1,30
2,30
2,23
0,50
0,60.
0,y3
0,79

1,00
1,55
2,20
1,80

0,67
0,72
0,40
0,74
1,22
1,88
2,20
2,26
1,48
1,50

0,90
0,90
0,85
0,77
0,80
0,70

0,70
0,65
0,58
0,55

1,50
0,40
0,66
0,50
0,95
1,20
0,70
0,55
1.15
1,37.
1,70
2,80
2,90
0,24

1,15
1,27
0,11
0,37
0,11
0,34
1,05
1,50
1,68
1,00
1,00-

0,50
0,50
1,20
1,60
0,20

2,50
0,60
0,73

1,50
1,50

1,1.1-
1,00 '
1;08
1,26
2,00
0,35
0,34
0,95
2,55
2,76
4,80
1,25
0,95
1,56

1,40
4,10
2,93

0,73
0,61
2,50
1,70
1,74
0,87
1,15
0,90
1,12
1,25
1,03
1,45
1,30
2,30
2,25
0,50
0,62
0,93
0,79

1,00
1,58
2,20
1,80

0,67
0,72
0,40
0,74
1,22
1,90
2,20
2,30' 1,50
1,50

0,90
0,90
0,85
0,79
0,80
0,70

1,11
. -1,00

•1,08-
1,29
2,00
0,35
0,34
0,96
2,55
2,82
4,80
1,25
0,95
1,56

1,40
4,10
2,93

0,74
0,65
2,50
1,70
1,75
0,87
1,15
0,90
1,12
1,25
1,08
1,45
1,30
2,30
2,25
0,50
0,62
0,94
0,79

1,00
1,60
2,20
1,80

0,67
0,72
0,40
0,74
1,22
1,90
2,20
2,35
1,50
1,50

0,90
0,90
0,85
0,80
0,80
0,70

0,70 0,70 ¦
0,65 0,65
0,58 0,58
0,55 0,55

1,50
0,40
0,66
0,50
0,95
1,20
0,70
0,55
1,15
1,37
1,70
2,80
2,90
0,24

1,15
1,27
0,11
0,37
0,11
0,35
1,05
1,50
1,68
1,00
1,00

0,50
0,50
1,27
1,60
0,20

«6
0,61
0,79

1,50
1,50

1,50
0,40
0,67
0,50
0,v5
1,21
0,70
0,55
1,15
1,37
1,70
2,80
2,91
0,24

1,15
1,27
0,11
0,37
0,12
0,35
1,05
1,50
1,68
1,00
1,00

0,50
0,50
1,40
1,61
0,20

2,60
0,62
0,80

1,50
1,55

0,18 0,18 0,18 0,18

0,70
0,71

0,05
1,32

0,70
0,68

0,05
1,25

0,70
0,69

O,05
1,27

0,70
0,71

0,05
1,32

18 000
23.000

450 C00
45 000
50 000

5 000
5 000

58 OCO
10 000

157 000
5 000

160 OCO
102 0j0

IO 000

000
29 000

140 000

20 000
64 000

4 COO
180 OCO
49 000
10 000

162 000
16 000

000
4 OU0

000
15 000
50 00Ü

100 000'157 
000

11 000
181 000
135 000

3 000

3 000
70 000

118 OCO
193 000

141 OCO
679 000

2 000
5 000
9 000

347 OCO
7 OCO

2 008 000
37 000

7 OCO

121 000
281 OCO

. 118 COO
7 COO

12 000
4 000

106 000
200 000

84 000
36 000

6 000
50 000

178 000
50 000
43 Ouu

101 000
35 000
43 000

4 000
30 000
11 000

3 000
106 000
20 000

3 OOO
1 OCO

8 000
8 000

15 000
27 000
80 000

6 000
14 000

8 OOO
6 000

000
000
000

24 000
6 000

411 000
511 000

5 000

30 000
110 000

3 000

000
182 000

000
261 000

Bolsa de Nova Iorque
£?sh^v?j&jh

Novt loruju» — Foi t seguinte a média Dow Jones na Bolsa de Nova Iorque
ontem:

Atin Abart. Mix. Min.

30 Indst.
20 Transp
15 Sarv.'. Públ.
65 Ações

985/12
235,14
105,35
319,66

990,53
237,07
105,99
321,66

976,23
233,44
104,71
317/17

Airco Inc
Alcan Alum
Allled Chem
Allis Chatmers
Alcoa
AM Airlines
AM Cynamid
AM Tel & Tel
AMF Inc
Anaconda*
As-srco
ATL Richfield
Avco Corp

Ben CP
Bendíx Corp
Bethlehem Steel
Boeing
Bolse Cascade
Borg Warne
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp

Campebell Soup
Canadian
Caterpillar Trac
CBS
Ceianese
Cheso Manhat Bk
Chesssia System
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colgate Palm
Colúmbia Picf
Communications Satellite
Cons Edison
Continental Oil
Control Data
Conrning Glass
CPL Inii.l
Crown Zellerbach

Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont

Eas Tern Air
Eas Tman Rodak
El Paso Company
Esmark
Exxon

Fairchild
Firestone
Ford Motor

Gen Dyncmics
Gen Elefric
Gen Foods
Gen Mo'ort
GTE
Gen Tire
Gentty Oil
Goodrich
Goodyear
Gracew
GT Atil & Pac
Gulf Oil
Gulf í Western

IBM
Int Harvester

30 1/8
22 1/4
39
24 3/4
54 1/8
13 '3/8
27 1/4
63 1/2
20 3/8
29 1/2
16 1/2
58 1/2
12 3/4

!8 5/8
42 3/4
40 5/8
45 5/8
32 1/8
28 3/4
11 1/2
15 3/4
86 1/8

39
16 1/í
55
57 3/4
50
28 5/8
41 3/4
18 7/8
31 3/8
75 1/8
26 1/2
6 7/8
32 3/8
20
37 7/8
24 3/8
70
46 5/8
43 7/8

41 7/8
42 3/8

'15 1/2

¦> 3/8
a
14 5/8
33 1/8Jw l/U
52 1/2

38 1/í
21 1/2
59

52 3/4
52 1/2
3'. 3/4
75 •¦/A
31 78
26 1/2

195
26 3/4
23 1/4
27 7/8
13 1/8
28 5/8
18 1/4

265 1/2
31 7/B |

Int Paper
Int Tel & Tel
Johnson -^Johnson

Kaiser Alumin
Kennecott Cop

Llggett & Myers
Litton Indust
Lockheed Airc
LTV Corp

Manufact Hanover
Medonell Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nat Distillers
NCR Corp
N L Indust
Northest Airlines

Occidental Pet
Olin Corp
Owens Illinois

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

RCA-
Reynaída Ind
Reynolds Met
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet

Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkline Corp
Spsrry Rand
STD Oil Calif
STD Oil Indiana
Stown
Stud s w

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twcnt Cent Fox

Union Carbide
Uniroyal
United Brands
US Industries
US Steel

West Union Corp
Westh Elect
Woetvw*

Fach.

979,06
234,87
105,13
318,31

67 1/2
33 3/8

. 73
33 1/2
26 5/8

33
19 7/8

1/2
12

38 3/4
50
66 5/8
63
86 1/4

48 3/4
24 3/8
35 3/4
19 1/4'
30 1/4

23
38
55

3/8

22 3/4
1/8

52 3/8
76 1/2
27 5/8
61 1/8
65 1/2
36 7/8
91

26
64 1/2
33
31 7/8
49 3/4

47 1/8
19 5/8
67 3/4
78
18 1/2
78 ?/8
44 1/8
39
56 1/2
54 3/4
40 !/4

70 1/8
37 1/4
27 3/8
97 3/8
27 3/4
12 1/2
10 1/8

61
1/4
3/8
3/8

50 3/4

18 5/8
16 7/8
23 3/4

Taxas de câmbio
A Gerência de Operações de Cambio do

Banco Central (Gecam) afixou, ontem, a co-
tação. da moeda americana. O dólar foi ne*
goclado a Cr$ 11,985 para compra e Cr$
12,055 para venda. Nas operações com ban*
cos sua cotação foi de Cr$ 12,002 para re-
passe e Cr$ 12,044 para cobertura,-O siste-
ma bancírio no Brasil tem afixado as taxas
das demais moedas no momento das ope-
rações. As taxas médias tomam por base as
cotações de fechamento no mercado de No*
va Iorque.

Argentina
Argentina
Austrália
Áustria

Bélgica

Inglaterra
Futuros a
9o dias

Canadá
Colômbia

Dinamarca

França

Holanda
Hong-Kong

Israel
Itália .

Japjo

Méxro

Portugal
Espanha

Suél.
Suíça

Venezuela
Alemanha O.

Ontem

0,004100
0,004100
1,0625
0,0592

0,027450

1,6725

1,6325

0,9850
0,0290

0,1715

0,2006

0,4020
0,2110

0,1185
0,001156

0,003395

0,0505

0,0318
0,0147

0,2405
0,4080

0,2334
0,4190

CrS

0,4943
0,0494

12,8084
0,7137

0,3309

20,1620

19,6798

11,8742
0,3496

2,0674

2,0674

2,4182
4,8461

2,5436
1,4285

0,0139

0,0409

0,6088
0,1772

2,8992
4,9184

2,8136
5,0510

5t.*ftíra

0,004100
0,004100
1,0550
0,0595

0,027500

1,6675

1,6242

0,9843
0,0290

0,1713

0,2006

0,401*3
0,2110

0,1185
0,001165

0,003390

0,0505

0,0325
0,0147

0,2410
0,4090

0,2334
0,4200

Interbancário
O mercado interbancário de cambio pa-

ra contratos prontos esteve procurado on-
tem, registrando um movimento de nego-
cios de regular para bom. As taxas situa-
ram-se entre os níveis de Cr$ 12,030 e Cr$
12,044 para telegramas e cheques. O banca-
rio futuro também apresentou-se procurado,
mas com volume reduzido de negócios, rea-
tlzados a Cr$ 12,055 mais 2,60% até 2,85%
ao mês para contratos de 40 a 180 dias
de prazo.

Eurorlólar
A laxa interbancária de cambio de Lon-

dres, no mercado do eurodólar, fechou, on-
tem, para o p-ríodo de seis meses em
5 5/16%. Em dólares, francos suíços e mar-
cos, foi o seguinte o seu comportamento:

Dólares

mês
meses
meses
meses
ano

1/8
1,16
1/ 8
7/16
11/16

Francos Suíços:

mes
meses
meses
meses
ano

Marcos

mês
mesej
meses
meses
ano

3/ 4
13/16

5/16
5/ 8

%
7/ 8

1/ 8
1/ 2
3/ 4

1/4
3/16
1/4
9/16
13/16

15/16
2

3/16
1/ 2
13/16

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

Bolsas reagem
bem a aumento
do petróleo

Nova Iorque, Londres, aru-
zelas e Frankfurt — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque apresen-
tou certa indecisão ontem, dian-
te da inesperada medida da Or-
ganização de Paises Exportado-
res de Petróleo, impondo au-
mentos em dois níveis para o
petróleo. O volume de operações
foi bastante elevado, atingindo
23 milhões 870 mil ações nego-
ciadas.

Inicialmente, o indice in-
dustrial Dow Jones chegou a su-
bir mais de cinco pontos, decli-
nando no final do período em

• 2,24 pontos para se situar em
919,06 pontos. Os operadores
afirmaram que os investidores
se mostram indecisos pelo fato
de a Arábia Saudita e demais
membros não terem chegado a
um acordo sobre um preço uni-
ficado.

Já em Londres, a Bolsa de
Valores registrou uma de suas
mais significativas reações do
ano, diante da recuperação da
libra esterlina no mercado de
cambio europeu e do aumento
relativamente moderado nos
preços do petróleo, fixado pela
OPEP. As ações das empresas¦ petrolíferas subiram acentuada-
mente e o indice de 30 ações in-
dustriais do financial Times
elevou-se em 16,8 pontos, fe-
chando a 339,5 pontos.

A taxa oficial de juros do
Banco da Inglaterra foi reduzi-
da de 14,75% para 14,50%, se-
gundo informações divulgadas
ontem. A diminuição coincide
com a política anunciada pelo
Ministro da Fazenda, Denis ,
Healey, que previa uma baixa
progressiva nos juros para favo-
recer os investimentos indus-
triais. Com esta decisão, comen-
tava-se em Londres, que o Go-
verno inglês pretendeu mostrar
sua confiança na eficácia das
medidas econômicas adotadas,
com a aprovação do Fundo Mo-
netário Internacional.

Nos mercados de cambio da
Europa, a libra esterlina mante-
ve sua recuperação, especial-
mente após o anúncio das me-
didas adotadas pelo Governo pa-
ra reativar a economia britanl-
ca. Em Londres, sua cotação foi
de 1,6710 dólar, frente a 1,6625
registrado na véspera. Com re-
lação ao marco, a libra foi cota-
da a 3,99 marcos, contra 3,981 do
dia anterior.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Manoel Domingos Filho, 78,
no Hospital dos Servidores do
Estado. Carioca, funcionário pú-
blico aposentado, morava em
Copacabana. Era viúvo de Ira*
cem a Meneses Domingos.

Raul Uôato Aires, 87, em
í"« resid-ncia, em Botafogo.
Carioca, era militar reformado.
Deixa viúva Hérzia Fernandes
Aires è dois filhos.

Newton da Silva Dinis, 70,
no Instituto Brasileiro de Invés-
ligações Cardiológicss. Carioca,

' 
funcionário aposentado do
Banco do Brasil, morava em Co-

pacabana. Viúvo de Maria de
lourdes Rodrigues Dlnis. deixa
uma -filha.

Elvira Joaquim Pinto, no Hos-

pitai Gaffióe Guinle. Carioca,
morava no Alto da Boa Vista.
Viúva de José Ferreita da Silva,
deixa três filhos.

Julieta di Matos Lemos, 76,
na Clínica Radiológica Emílio
Amorim. Carioca, professora,
morava na Tijuca. Viúva de Ál-
varo Lemos Leite, deixa dois fi-

lhos.

Antônio Rolla dos Passos, 91,
em sua residência, em Vila Isa-
bel. Catarinense, viúvo de Maria
Leopoldina da Silveira, deixa
cinco filhos.

Pedro Costa, 69, em sua re-
sidência, em Copacabana. Pau-
lista, deixa viúva Julieta de
Cresci Costa.e um filho.

Lis da Avii Barbosa Rodrigues
da Costa, 61, no Hospital dos

. Servidores do Estado. Paraense,
-morava em Copacabana. Deixa
viúvo Alaídò Macátio da Cosia

Nayde Jaguariba da Alencar
Si Pereira, 63, em sua residãn-

cia em Botafogo. Mineira de

Juiz de Fora, professora apo-

sentada, era viúva de Antônio
de Sá Pereira.

Sergina Rosa de Jesus, 79,
no Centro de Saúde Heitor
Beltrão. Carioca, morava no
Centro. Era viúva de Leopol-
do Silve.

Aparecida Moura, 74, cm
sua residência, na Aldeia
Campista. Mineira, era :fun-
cionária pública federal apo-
sentada. Solteira, era =filha de
Horário da Costa Moura e de
Leonor Guimarães Lopes.

Maria. Júlia Moreira, 90, na
Casa Geriátrica Santa Bernar-
dete. Gaúcha, morava no Ma-
racanã. Solteira, era filha de
José Boaventura de Andrade
e de Matilde de Andrade.

Antõnia Gomas de Figueira-
redo, 77, no Hospital Pedro
Ernesto. Portuguesa, morava
no.morro do Pinto. Deixa viú-
vo llídio Dias e dois filhos.

Maria Rosa da Oliveira, 59,
no Hospital do INPS, no An-
daraí. Carioca, morava no
Andaraí. Deixa viúvo Cândido
de Oliveira e um filho.

Gabriel Vicente da Melo,
76, no Hospital dos Servido-
res do Estado. Paraense, fun-
cionário . público estadual apo-
sentado, morava no Lins . de
Vasconcelos. Viúvo de Maria
Nazaré de Melo, deixa cinco
-filhos:

lldefonso Eduardo Bulgarel-
li, 79, em sua residência, no
Grajaú. Carioca, ' deixa viúva
Agustinha Catarina 

" 
Caldera

Bulgarelli e dois filhos.

Ricardo Grassia, 48, no
Hospital Pedro Ernesto. Ita-
liano, morava no Méier. Dei-
va viúva Anita Grassia e três
filhos.

Estados
Vicente Araújo, 64, em Be-,

Io Horizonte. Mineiro de Do-

res do Indaiá, era presiden-
te do Banco Mercantil do

Brasil, uma das 11 empresas

do Grupo Mercantil. Único

remanescente da época em

que os grandes banqueiros

mantinham em Minas Gerais

as sedes dos seus estabeleci-
mentos, facilitava o acesso de

todas as pessoas nascidas em

sua terra natal no banco. Che-

gava ao ponto de distribuir

cobertores aos empregados

mais humildes, mas exigia da

todos o uso de gravata e proi-
bia cabelos longos e barbas.
Começou a erreira aoa 16
anos, quando empregou-se no
Banco da Lavoura de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, on-
da chegou a assistente .da di-

refaria, em 1954. Demitiu-se

para comprar as ações do Ban-

co Mercantil, associado ao ir-'
mão Osvaldo e a 'um' 

grupo da

amigos. Em 1955, com a in-
corporação do Banco Industrial
de Minas Gerais, iniciou o

processo de expansão, que
culminou com a absorção, ém
1974, do Banco Mercantil do
Brasil, de São Paulo, cujo no-

- ma o grupo adotou. Além do
Banco Mercantil do Brasil, de

| qua ara' presidente desde
' 1964, presidiu o antigo Banco

Hipotecário e Agrícola de Mi-
nas Gerais, durante o Governo
Magalhães Pinto. Será sepul-
tado, hoje, às 16h30m, no Ce-
milério do Bonfim. Deixa viú-
va Zulma Guimarães Araújo e
os filhos Sérgio, diretor do

. banco, Vera, Marília, Renato,

Silvio e Mar Dulce..
Benjamim da Costa lamarío,

em Brasília. Amazonense de
Manaus, General-de-Divisão da
Reserva, era delegado regional
da Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra.
Foi representante do Estado-

' Maior das Forças. .Armadas no
• Conselho Deliberativo da SU-

DAM, no Grupo de Atividades
Especiais, e nas Comissões de
Planeiamenfo de Redes Telefô-
nicas para a Amazônia,, na Em-
bratel, interventor federal na
Companhia Telefônica Brasilei-
ra, com. jurisdição sobre os an-

' tigos Estados da Guanabara e
Rio de Janeiro, além de Espf-

rito Santo, Minas Gerais e São
Paulo, diretor do Serviço Geo-
gráfico do Exército; diretor da
Diretoria de Fabricação e Re-
cuperação de Material Bélico
do Exército, e coordenador ge-
ral dos Corredores de Expor-
tação e de Transportes. Parti-
cípou de vários seminários' e
congressos, destacando-se o de
mapeamento, no Estado-Maior
do Exército, e, no Panamá,' o
da Escola de Geodésia do Exér-
cito norte-americano. Em Bra-
sília, sua última atividade liga-
da à ADESG foi ri Congresso
do Jubileu de. Prata 'da enti-
dade,, há dois 'meses, que con-
tou com a participação de cer-
ca de 1 mil membros. Seu cor-

po, trasladado para o Rio, será
sepultado no Cemitério de São
João Batista. Deixa viúva Maria
Cecília Belfort Lamarão, dois
filhos e um noto. >'

Arino Bernardino. da Silva,
67, no Hospital Divina Provi-
dêncis, em Porto Alegre. Ca-
tarlnense de. Criciúma, era in-
dustrial. Deixa viúva Enedina
Sousa da Silva e os filhos Air-
ton e llka, além. de seis netos. I

Maria Eggara da Silva, 79,
em sua residência,. em Pqrlo
Alegre. Gaúcha da capital, dei-
xa viúvo o farmacêutico João
Leal da Silva e, os filhos Maria
e. Paulo, além de quatro netos
e dois bisnetos.

Manoel de Azevedo, 70, no
Hospital Geral de Porto Ale-
gre. Gaúcho da capital, era
capitão reformado do Exército.
Deixa viúva- Maria Garibaldlna
de Azevedo e os filhos Lyís,
Leda e Léa, além de seis netos.

Manoel Nicolau de Lira Ra.
guelra, 72, no Prontocor, no
'Recife. Pernambucano da ca-

pitai, morava ém Olinda. Ex-
secretário da Prefeitura, foi

prefeito na década de 50, te^
toureiro, do INPS, sócio fun-
dador das empresas Instalado-
ra Andrade Lima, Eletrlmetalúr-
Bica Andrade Lime e Imobiliá-
ria Andrade Lima. Era presi-
dente do diretório do MDB em
Olinda. Deixa viúva Carmem
Gomes de Matos Regueira e as
filhas Zélia e Maria, além de
cinco netos.

luis Rodrigues Monteiro, 46,
no povoado de Caririzinho, n<j
Serra do Araripe, em Pernam-
buco, vítima dè acidente com
arma. Pernambucano, havia si-
do eleito- para prefeito, de Si-
tio dos Moreiras, em 15 de no-
vembro. Fazendeiro, deixa viú-
va a três filhos.

Exterior
Charlai Karweod, 79, em

Washington. N o r te-americano
de Chicago, era Coronel-Avia-
do'- Alistou-se no Esquadrão
laffayene, de piloto: dos Esta-

dos Unidos que foram auxiliar
. a França, na I Guerra Mundial.
• Ferido em combate duas ve-

zes, foi derrubado e capturado

pelos alemães. Finda a guerra,
¦ exibiu-se no interior, dos Esta-

. dos Unidos em acrobacias aé-

reas e voltou aos combates co-
mo comandante da Força Aérea
Grega, na guerra daquele país

com a Turquia. Mais tarde, or-

ganlzou uma força aérea para
ajudar os franceses na krta con-
tra os rebeldes no' Marrocos.
Durante a II Guerra Mundial,

participou de várias missões na
Europa, África e Pacífico. Perto
do final da guerra, tornou-se
oficial de relações públicas e
fez conferências para operários
e estudantes, em escolas e in-
dústrias ligadas à produção mi-
litar. Ajudou, ainda, a proje-
lar o Aerrporto Santos Du-
mont no Rio de Janeiro.

Ação Social
leva ajuda a
30 entidades

Ao encerrar, ontem', no
Palácio Laranjeiras a série
de Encontros de Natal, a
presidente do Programa de
Ação Social (PAS), . Dona
Hilda Faria Lima, entregou
o material doado .para 30
instituições de assistência
social no Estado do Rio.
Cerca de Cr$ 1 milhão ém
mercadorias foram dlstri-
buidos nos quatro encon-
tros.

As instituições contem-
piadas ontem foram as se-
guintes: Fundação Abrigo
Cristo Redentor, Associação
Nacional contra a Tubércu-
lose, Comissão Permanente
de Assistência Social, Abri-
go Nazareno, Obra Social do
Morro dos Prazeres, Obra
Social.São Judas Tadeu, So-
lar Bezerra de Menezes,
PONSA, Ação Social da Pa-
róquia de Santa Teresa, Ca-
sa' Nossa Senhora' do Des-
terro, Vila SOS, Nosso Lar,
Organização do Desenvolvi-
mento: Municipal, Lar dos
Velhos, Instituto Ma,dre
Maria das Neves, Insti-
tuição Cristã Amor das
Irmãs Missionárias.

T ambém compareceram
òs responsáveis pêlo Lar Sa-
maritano, Educandárlo Vis-
ta Alegre, Sociedade Benefi-
centé de Lídice, Clínica
Nossa Senhora d a Cón-
ceição, Sociedade Pestalozzi
de Macaé, Asilo da Velhice
Desamparada de Macaé,
Legião da Boa Vontade de
Macáé, Urtião Espirita Ma-
caense, Departamento So-
ciai São Vicente... de Paulo.,
de Teresópolis, Associação.,
de Assistência Social Chi-
quinha;Rolla,. Caixa de^Au-
xíliò ao Menor Desampara-
do, Padre Bessa da Igreja
de São Judas Tadeu e Pa-
dre Lemos da Casa de Beta-
nia.. •

..A Creche Noél Rosa, em
Vila Isabel, recebeu ontem
a visita da mulher do 'pre-
feito, Dona Belita Tamoyp,
que levou- brinquedos, rou-
pas, balas, biscoitos 5e man-
timentos ' de presentes de
Natal,- nas^suas-/atividades
de presidente-tiá-SociédaJe 

'
Mobilizadóra dos Amigos do

.Rio (Somar), tendo recebi-
do em retribuição flores e
canções das criancinhas. 

'.

Construída - em 1968 por
mutirão, a creche nasceu de
uma .promoção da Rádio
Tup-i, Programa de. Alcino
Diniz— uma creche.em ci-
da bairro Hj- e se mantém
com 320 sócios, promoções
de feiras e chás.

SS
AVÍSOS RELIGIOSOS

PRISCILLA SMITH HIME
(MISSA DE 1? ANO)

_ Gerald Hime, senhora e filhos convidam
B para a missa que mandam celebrar em in-

BB^ fenção de sua querida e inesquecível filha
¦ e irmã, no dia 20, 2a.-feira, às 10,30 horas,

na Igreja do Bom Jesus do Calvário, à R. Conde
de Bonfim, 48/50, perto do Largo da 2a.-feira.

Tesoureiro e motorista
dominados por ladrões em
Xerém perdem Cr$ 100 mil

Num yolkswagen branco, dois homens fecha-
ram ontem à tarde a Kombi de placa WV-3827 e
se apoderaram de Cr$ 100 mil — na Estrada do
Garrão, junto à Fábrica Nacional, de Motores, em
Xerém, depois de atirarem em um riacho o íiel-te-
soureiro Raimundo Claudionor Andrade e o moto-
rista Sidnei Dutra. f,:,\ , ,. .

O roubo íoi às 16h30m e, logo acionada, a Po-
licia cercou toda a área de Xerém e da FNM, con-
tando com a colaboração de. contingentes do 15°
Batalhão de Polícia Militar. O dinheiro roubado
pertencia à firma Concic e se destinava ao paga-
mento do 13° salário de seus-empregados. O fato
foi registrado pelo Delegado Claide Ribeiro, do 3.°
Distrito Policial de Caxias.
A ação * '..;

Detentos da Caminhão em ultrapassarem
Ilha Grande na Rio—Magé se choca cofn
tentam fuga táxi e mata sete pessoas

Segundo o fiel tesoureiro
e o motorista,' eles deixa-
ram a firma e foram até o
Banco Bame r in dus,era.
Campos Elisios, onde ápa-
inharam Cr$ 99 mil 500 para
o pagamçrito.dp 13.°.salário
dos empregados da firma.
Quando a Kombi passava
pela Estrada do' Garrão, ao
lado da Fábrica Nacional de
Motores, em Xerém, surgiu
um Volkswagen branco,
com dois rhomens, Que fe-
chou e obrigou o veículo á
parar à margem da estra-
da. *V7';.;7 •"»'¦;' 77" •

Sob a mira de metralha-
doras — ,c-da bandido M-,
nha uma arma — os dois
empregados da Concic fo-.
ram obrigados a saltar e
em seguida, tiveram os canos
das armas-encostados nas

costas-e foram .levados à
beira de um riacho, e.atira-
dos lá dentro, mas antes ti-
veram de entregar todo o
dinheiro que tinham nos
bolsos. Em seguida, os ban-
didos foram até a Kombi e
apanharam os malotes com
o dinheiro, fugindo a seguir.

Tão logo as autoridades
do 3o Distrito Policiartoma-
ram conhecimento dó assai-• to, a área foi cercada; e' vas-
culbada com a ajuda da Po-: licia Militar, mas os ladrões
não foram encontrados. O
fiel tesoureiro fraturou a
perna direita quando caiu
no riacho è: -sofreu esco-'" ilações. Ele foi internado no
Hospital do SASE, em Ca-
xiás, enquanto fornecia à
policia a descrição dos la-
drões: um branco e um pre-
to, que usavam roupas es-
porte.. • -.-'.-,¦

DRA. MARGARIDAM0NNERAT
HABERFELD DE MATTOS

'.; . (MISSA DE 7.» DIA) 
"

>• ' "Péii e irmãos agradecein as manifestações de pesar

+ 

. recebidas, por ocasião do falecimento da' inesquecí-
vel' filha e irmã :e convidam parentes, colegas e

-, 'amigos 
para a missa de 7° dia a ser celebrada às

19 horas domingo dia .1.9 de dezembro na Igreja São
José da Lagoa à 

' 
Av. Borges de Medeiros, 2735, em intenção

de sua alma. Gratos'ra 
'.todos 

que, comparecerem a esje. ato de
fé cristão.... •' ¦¦ ¦' 

.-¦ i 
¦. :-_' -

Cinco presidiários, que
trabalhavam como colonos¦semilivres na Colônia Penal
da Ilha Grande, tentaram
fugir ontem num barco roü-

vbado na Colônia de Pesca
do presidio, sendo j detidos
a pouco mais de 300 m da
praia, porque uma lancha-
patrulha do Corpo Mariti-
mo de Salvamento os in-
terceptou.

Os detentos, Luís dos
Santos Mantueira, Jorge
Fernandes Meneses, Gerson
de Sousa Santos, Paulo Ro-
berto Fernandes da: Silva e
Sidnei Teimo, passam os
dias fora e.somente se reco-
lhem à noite às suas celas.
Ontem,- apodéraram-se dó
barco dos colonos livres é
tentaram fugir, • '

A tripulação da lancha
desconfiou dos tripulantes
do barco, que não . pesca-
vam, e se aproximou, sem
encontrar dificuldade para
a captura do grupo.

Classificação
de professor
sai hoje

Os 4 mil 963 professores
municipais que' participa-
ram do concurso de re-
moção, podem conhecer sua
classificação a partir de ho-
j-e nas sedes de qualquer
um dos 20 Distritos de Edu-
cação e Cultura (DEC). Na
mesma ocasião ficarão sa-
bendo das datas para esco-
lha das escolas onde traba-"lharão no próximo ano leti-
vo.' ' ¦¦

Com 18 toneladas de tijolos e excesso. de. velo-
cidade no chão molhado pela chuva da estrada
Rio—Magé, o caminhão dirigido por Benacir, Viei-
ra Magalhães, 28 anos, ultrapassou outro e colidiu
de frente, na contramão, com o táxi TM-5073 (RJ),
onde viajaram, além do motorista Roberval Alves
da Silva, mais seis pessoas. As sete morreram na
hora. . 7

Os passageiros do táxi eram Elza Goulart
Puchs, 57 anos; Maria de Lurdes Goulart,. 32 anosi
Acácio Luís Goulart Cardoso, 12 anos; Laura-Cris-
tina Goulart Cardoso, 11 anos, e as gêmeas de. nove
anos Rosângela e Mariana.
TESTEMUNHAS

Peidíítélefòhe, o delegado
de Magé, Sr. Moacir Bellot,
soube através de um vizi-
nho ¦ do motorista que na
quinta-feira ele foi contra-
tádo para levar a família
a Porto das Caixas.

O motorista do caminhão,
preso em flagrante, tentou
culpar o do táxi afirmando
que ele é quem vinha na
conframão. Mas foi des-
mentido pelo testemunho
de três passageiros do ôni-
bus- Magé—Niterói perten-
cente à Viação Rio-Minho
que assistiram ao desastre:
Abílio Alves, Paulo Roberto

Eusébio da Silva e Ernanl
da Costa.

O caminhão dirigido por
Benacir vinha de ítaborai
para. Campo Grande. O cho-
que ocorreu no Km 8 da
Rio—Magé, próximo à en-
toada para.a localidade d«
Vila Olímpia, Distrito de
Manilha, e foi tão violento
que o caminhão, desgover-
nado, saiu da estrada e caiu
num barranco. -..- •

Os corpos das vitimas fo-
ram para o necrotério de
Magé, e o delegado Bellot
teve de mandar vir um le-
gista, porque os da cidade
só trabalham às terças •
quintas-feiras.

+
MARIA GABRIELA DE

SEGADA VIANNA
(SEPULTAMENTO) ^''

A família de MARIA GABRIELA DE SEGADA
VIANNA, convida para seu sepultamento
hoje às 11 horas — Capela I "F" do Cerni-
tério do Caju. • "'¦ "-;

FRIT2 FÜCHS
' 

Herta Fuchs, Frederico Fuchs, senho-
ra e filho, Charles Brookés,, senhora

_ .':'è 
'filhos, :CarJos- Resende, senhora, e

filhos; comunicam o falecimento e sepultamen-
to ocorrido ontem, dia 17, de seu querido
esposo, pai, sogro e avô FRITZ.

+
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA

(FALECIMENTO)

Maria Memória de Oliveira, Cléon Thucydides Memória

+ 
de Oliveira, Amalia Ruth Schmidt de Oliveira, viúva,

filho, nora e netos, comunicam o seu falecimento e con-

vidam parentes e amigos para o seu sepultamento, saindo., o

féretro da Capela Real Grandeza n.°/l, hoje, sábado, dia 18,

às 9,00 horas, para o Cemitério de São João Batista. ¦¦ m;:-,-:-

DA
;,7;; .:.:, ' ]:'. ¦ (NONA)

(FALECIMENTO) &

•— • Rogério Castag.nini; Rogério Castagnini Filho,-Regina Célia e

¦¦i' Noézia cumprem o doloroso dever de comunicar o faleci-
I mento de sua querida mãe, avó e sogra e convidam os de-

mais parentes e amigos para o sepultamento a realizar-se hoje, sá-

bado, dia 1.8,-às 17,00 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza

n.° 2 para o Cemitério São João Batista. . . 7:7

IDA CASTAGNINI
(NONA) 2£

(FALECIMENTO) >~

+ 

A Diretoria da Gril Guanabara Refeições para Indústria pro-
fundamente consternada com o falecimento da senhora ÍDA

CASTAGNINI, mãe do seu Diretor ROGÉRIO CASTAGNINI,

convida para o sepultamento que será realizado hoje, sábado, dia 18,

às 17,00 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza .n.° 2 para
o Cemitério São João Batista.-

<r

NOTA DE FALECIMENTO
:jê O Grupo financeiro Mercantil do Brasil,
T cumpre o doloroso dever de participar
d falecimento de seu presidente,-

SR. VICENTE DE ARAÚJO
ocorrido em Belo Horizonte, onde será sepul-
tado hoje, às 16,30 horas, no Cemitério do
Bonfim.

¦ Z-i
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CAJSTER

A principal carreira de
hoje em Cidade Jardim, é
ó Grande Prêmio Consa-
gração, 3a. prova da Tripli-
ce Coroa de São Paulo,
eujo campo «em as monta-
rias oficiais é o seguinte:

1-1 Agente, ». Penaahlo . . 5* »
2-2 Aiaro, t. R. Stiin ... 3* «
J-S IHoc, A. Win. ..... 56 2
4-4 D'A«ord, A. Barroso . 7
l-S Dariel, J. Almeida .... So I
6-6 Imi Sto», t. C. Slhro ..Ml
7-7 Zafaro, A. F. Cerrai. ... Si S
(-1Domo», D. V. limo . S* 4

" Rotiblo, D. V. lima . 56 I

meanto, um filho de
Desert Call II em Plicka,
que seria uma das atrações
do clássico Governador do
Estado, amanhã em Cidade
Jardim, mão será apresen-
tado. Ò avião cargueiro
que deveria buscá-lo no
Sul, ontem, teve o seu vôo
cancelado, tendo preferido
os seus responsáveis não
enviá-lo por via terrestre.
A próxima apresentação de
meanto será nos 1 mil 820
metros da prova José Pi-
nheiro Borba, que servirá
como preparativo para sua
participação no dia 6 de
janeiro na prova máxima
do turfe uruguaio, Grande
Prêmio José Pedro Rami-
rez.

'¦¦• Os cavalos paulistas que
vão correr amanhã no clãs-
sico Derby Club já se
acham alojados nas cochei-
ras do Hipódromo da Gá-
vea, sob a responsabilidade
dos seguintes profissionais:
Hawk, Roberto Morgado,
Uníssono, Antônio Pinto da
Silva • Vostok, Darci Cas-
sas.

Nos seus preparativos'finais, em São Paulo, para
competir no clássico Derby
Olub, amanhã, no Hipódro-
mo da Gávea, os animais
Vostok, Uníssono e Hawk
conseguiram as seguintes
mancas: Vostok, com A. Bo-
Uno, marcou lm20s para os
1 mil 200 metros; Unisso-
no, direção de José Fagun-
des, trouxe lm05s para o
quilômetro e Hawk, com
Marcos Colaneri, assinalou
lml9s, fácil nos 1 mil 200
metros.

Clonnlara, uma filha de
Sir Ivor ganhadora do qui-
lômetro do Park 1500, em
Curragh, Goddswalk, um
filho de Dancer's Image,
Fadroug, outro filho do es-
plêndido Sir Ivor, e Pam-
panaul, um porto por Yel-
loy God, encabeçam a lista
de free handicap irlandês
dos dois anos.
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Jurana é força da prova especial em mil metros

Parelha de E. Freitas
apronta bem para o
clássico de amanhã

Conduzido por J. Esteves,
ElDjem realizou bom
apronto para os 3 mil me-
tros do clássico Derby Olub,
registrando lm 25s em 1
mil 300 metros, fazendo o
percurso bem aberto e ajus-
tado somente nos últimos
200 metros, percorridos em
13s. Porto Alegre, em pare-
lha com Porto Rico, im-
pressionou favoravelmente
ao marcar lm45s 2/5 no
quilômetro,. sem dar.-, tudo,
na direção de G. Alves.

Nos treinos para as pro-
vas comuns da programa-
ção de amanhã nó-hipódro-
mo da Gávea, Bahadur,
montado por J. Machado,
foi destaque, aprontando
em 50s justos nos 800 me-
tros, arremate de 13s. A es-
trèante Três Belle, agradou
ao marcar 44s 3/5 em pãr-
tida de 700 metros, sem ser
exigida por A. Morales F.°

Alistada de parelha com
Too Nice na: milha da pri-
meira prova, Terentia im-
pressionou ao percorrer a
distancia de 700 metros em
44s2/5, com reservas na

condução do redeador Leds
Cruz. A companheira ano-
tou 45s, galopando pelo
centro da raia, contida por
J. Pinto. Nos aprontos pa-
ra a segunda prova, Tu-
cunaré foi o melhor ao re-
gistrar 44s2/5, calmamen-
te na direção de J. M. Sil-
va, agradando ainda o trei-
no de Thasos, anotando
46s, com facilidade.

Portadora de sugestivo
trabalho de distancia para
a corrida de estréia, Três
Belle voltou a impressionar
favoravelmente no apronto
final de ontem, assinalan-
do 44 3/5 em treino de 700
metros, visivelmente con-,
trariada por A. Morales P.°,
destacando-se assim nas
partidas para a terceira
prova. Nos exercícios para
a carreira seguinte," Mélll-
zia agradou ao percorrer a
mesma distancia em 44s 1/5
final de 13s, sem ser exigi-
da por W. Gonçalves, e ly,
que aprontou. na véspera,
também convenceu ao re-
gistrar 37s na reta, contida
por F. Lemos.

DE 20 EM 20 MINUTO!
ANOlKAimUlGARANOTICIA
NARADIOX>RiMAlD06RAtll.

Uma rádio que se chama jornal
não podia fazer por menos.
Quer tirar a prova?
Esó ligar agora ria JB e marcar
no relógio: dentro de 20 minutos

•no máximo você.
vai ouvir uma notícia patrocinada pela
Caixa Econômica Federal.'

Sobre a sua cidade. .
Sobre o trânsito.
Sobre o Oriente Médio, ou sobre os
acontecimentos importantes que . *
ocorrem jem qualquer lugar.
Dê um giro pelo Mundo,
de 20' em 20 minutos.
A Caixa acompanha você.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Programa de hoje na Gávea
7«ÍMlÍR0 PÁREO - AS 14"HÕKÃS"^T"3ÕÕ7ÜtTRQS - RECORDE - ÃRHA - YAHD - l'1«"3/3

1-1 Diandria, W. Gonçalves 58
2 Açjuilhada, J. Ricardo . 50

2-3 índia Taoca, A. Morales -6 58
4 Maffilda, D. Neto .... 58

3-5 Helena, J. L Marins ... 58
6 Cal Viva, J. Pedro .... 58

4-7 Abdita, J. Pinto .... 57
8 Dona Beki, J. M. Silva 58

2? ( 7) Set-Ball a índia Teóco
3? (12) Dubbia a Derpéa
3° í 7) Set-Ball e Diandria
ó? { 8) Ifisua e Beüéro
59 ( 7) Set-Ball o Diandrio
6? ( 7) Beliéro o Diandria
69 {13) Inoui «-.Elianto
39 (9) Rota o Tamasho

1 300 AL 1'23"1 I R. Morgado
1 200 NP l'16"4 R. A. Barbosa
1 300 AL 1'23"4 W. Aliano
1300 NP l'23"l S. d'Amore
1 300 AL l'23"l G. Morgado
1 400 AM l'30"3 R. Carrapito
1000 NP 1'03" H. Toblas
1 400 AL 1'30"1 I F. P. Lavor

SEGUNDO «AMO - AS 14H30M - 1 «00 METROS - MCÕjPj - AKEIA - FARINEIU - l'37"2/3

1-1 Uncial. J. Malta 56
2 Abaytto, J. M. Silva ... 55

2-3 Lord Peter, R. Freire ... 55
4 Abadevil, C. Abreu ..' 55

3-5 Tony Boy, A. Abreu ... 49" Piu Bello, J. Mendes ... 53
4—6 Ticambre, E. Freire .... 56

Tibério, W. Gonçalves . 58
Oleol, S. Silva 52

19 ( 5| Rofalé e Tony Boy
59 (10) Xcpoti a Inlded
29 ( 7) Xerife e Lisandrus
89 ( 8) Magnésio e Zacalelco
39 ( 5) Uncial e Rofalá
89(8) Balantine e Barris
39 (10) Xopotó o Inidad
59 ( 5) Expuesto (CJ)
99 (10) Abaytto o Galão da Ouro

1500
1600
1600
1300
1 500
1500

600
200

1500

GM
NL
NL
NP
GM
GM
NL
NP
AP

V31"l
1'43"2
1'42"
T20"3
1'31"3
l'30"l
1'43"2
2'17"7
1'37"3

E. P. Coutlnho
P. Morgado
A. Orriuoli
J. Ploto
A. Orciouli
A. Orciouli
A. P. Silva
S. d'Anioro
C. I. P. Nunes

TERCEIRO CARIO - AS IS HORAS - I 000 METROS - RECORDE- AREIA - IONNE IDK, UNtERS E SWKT SPY - 1'00"

1-1 Rei do Pique, U. Meireles 57 I 39 (13) Faragon o Candy Boy
2 Pad-Gar, J. Ricardo . . 55 | 129 (13).Faragon e Candy Boy

2-3 Az Negro, J. Mendes . 55 59 (13) Faragon o Candy Boy
4 Drlmer, A. Ferreira ... 55 119 (13) Faragon e Candy Boy

3-5 Bikunm, G. Alves .... 55 49(13) Unàsked o . Indicateur
6 Delas, W. Gonçalves . .: '55 | 69(13) Faragon o Candy Boy

4-7 João Barreiro, J. Pinto . 55 | 109 (12) Indicateur o Candy Boy
8 Opinante, O. Oliveira . 55 Estreante;

1000
1000
1 000
1 000
1300
1000
1000

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NL

1'03"
1'03"
1'03"
V03"
1'23"I
1-03"
1'04"

Estreante

M. Caneio
P. Morgado
A. Ürciuoli
F. P. Lavor
S. Moral63
J. D. Moreira
H. Tobias
R. A. Barbosa

QUARTO PAREÔ - AS I5H30M 1 500 METROS - RECORDE - AREIA
INICIO DO CONCURSO

TIRAFOCO - l'31"4/3

1-1 Barlchlnl, J. Pinto. . .
Petrohue, P. Alves . .
Pireu, J. M. Silva . ..

2-4 Taft, J. Pedro
Unguari, J. Machado . .
Vívace Júnior, A. Ramos ,

3-7 Hevon, G. Alves .-. .
8 Namour. G. F. Almeida ," Galaico, J. I. Marins .

4-9 Galantlm, R. Freire . . . ;" Canavélro, A. Abreu • ;
10 Olabo, A. Ramoa . . . .

10 57
54
57
56
57
53
56

5. 56
58
58.

12 57
11 58

29 (13)
29 ( 8)
99 (13)
89 (13)
49 ( 8)
39(5)
.39 ( 8)
59(8)
79 ( 8)
69(11)

119 (13)
109 (13)

Octana e
Pastor •
Octano o
Tout Joll
Pastor o
Dançing
Pasiõr a
Pastor e
Pastor e
Impunco
Octano e
Octanoo

Urapsro
Hevon

Barlchlnl
o Kris
Petrohue

light (BH)
Petrohue
Petrohuí
Petrohue

(O)
Barlchlnl' Barlchlnl

1300 NP
1600 NP
1 300 NP
1 500 GL
1600 NP
1000 Al
1600 . NP
1600 NP
1600. NP
1300 NL
1300 NP
1300 NP

V21"3
1*43"
1'21"3
1'30"3
1'43"
1'03"4
1'43" ¦
V43"
1'43"
1*22"
1'2T"3
1'21"3

R. Carrapito
P. Duranti
F. P. Lavor
R. Morgado
D. Cassas
0. M. Fernandes
1. Coelho
O. J. M. Dias
O. J. M. Dias .
S. d'Amore
S. d'Amoro
B. Figueiredo

QUINTO PARiO - AS H HORAS I 000 METROS - RECORDE - AREIA
PROVA ESPECIAl

BONNE IDIE, UNIERS E SWEET.SPY - 1'00"

1-1 Cambara, G. F. Almeida 10 58
2 Cie, J. M. Silva-

2-3 Jurana, W. Gonçalves ,.
4 Oportunista, H. Cunhe *' .

3-5 Oona II, J; Machado . ." La Fonteyn, G. Alves' . ." Padela,' J. Machado .-¦ .
4-6 Lady Blàckie, E. Ferreira

7 Ml Gaúcha,' R. Freire

2 52
8 50
4 48-

8 Honay Bunch, J. Escobar 1

19 ( 7) Quidama • Oona, II
59 ( 7) Cambará e Quidama

139 (6) La Fontèyn o Quidama
69 (8) Hula Hoop e Elisie
39 ( 7) Cambara o Quidama
59 (10) Tuiubim e Con Trenzas
49 ( 7) Jayama • Estajubá
59 (10) Ana Bolena e Juquinho
29 ( 8) English Fleet e Cidade

129 (13) Passo o Red Shank

1000 AM 1'01"2 E. P. Coulinho
1000 AM 1'01"2 F. P. Lavor
1000 NM 1'01"3 A. Miranda
1600 GL 1'36"3 M. Sales
1000 AM 1 '01 "2 S. Morales
1 300 NM 1'22"2 S. Morales
1300 AL 1'2I"3 S. Morilee-
1 400 AP 1'27"4 A. Nahid
1000 NP 1'01"3 A. Paim F?
1500 AP 1'35"4 W. Panelas

SEXTO PAREÔ - AS 1ÍH30M - 1 300 METROS - RECORDE -AREIA
DUPLA EXATA

TARO - rii"3/4>

1-1 Fiore, G. F. Almeida . .
Etoc, J. Pinto .- . . . . ..
Eufórico, U. Meireles .

C. Morumbl, D. Gulgnonl
2-5 Fon, J. Mendes . .'*¦-. . .

Harold, G. Oliveira . . .
Núncio, F. Carlos . .'. .
Hibernio, A. Morales . •.

3-9 Balidar, A. Abreu . . . .
10 Rodopio, G. Alves . . .
11 Cabaretíer, J. Pedro . . ." Jube, R. Freire . .. f. . :" Taim, J. Ricardo .....

4-12 Blue Cap, E. Ferreira . .
13 Carnegic Hall, J. M. Silvo
14 Delink, R. Carmo .'. . .
15 Beliuno, J. Machado . , .," Ben-Hur, D. Neto .'. -. .

14 58
11 58
.18 58

57
12 58
12 58

57
17 58

57
58

16, 57
10 57'

57
57
58 I
58 |

13 57 I
58

49 (10)
59 j 8)
49 (10)
89(8)
29 (11)
39 (10)
89 ( 9)
59 (10)
29 (10)
49(11)
79 ( 9)
39 ( 6)
29(6)- 39 (II)

109 (II)
89 (10)
79(11)

159 16)

Prestlssimo o Cowl
Festus e Fradinho
Henry • Baltdar -
Feslüs a Fradinho
Padelo e Blue Cap
Henry e Balidar
Pedrém e Pai
Henry e Balidar
Henry e Harold
Padelo e Fon
índio Dorado o Folia
Mis» América e Taim
Mias América • Jube
Padelo e Fon
Padelo' o Fon
Henry o Balidar
Padelo e Fon
Camillus a Ladonia

1600 Al 1'40'4 A. Araulo
1400 AP 1'30"3 J. I. Pedrosa
1300 NP 1'22"3 J. M. B. Aragão
1 400 AP 1'30"3 C. I. P. Nunea
1300 NP V22"l H. Tobias
1300 NP T22"3 J. B. Silva
1 300 NP 1'22'4 M. Canelo
1 300 NP 1'22"3 A. Orcluoll
1 300 NP 1'22"3 A. Vieira
1 300 NP 1'22"1 L. Ferreira
1 100 NP 1'10"2 A. Corrêa
1 000 NL 1'03"2 E. Quintanilhe
1 000 NL 1'03"2 A. Ricardo
1 300 NP 1'22"1 R. Morgado
1300 NP 1'22"1 | P. Morgado
I 300 NP 1'22"3 I O. Cardoso
1300 NP 1'22"1 J. D. Moreira
1300 AP 1'22"2 J. D. Moreira

SiTIMO PAREÔ - AS 17 HORAS - 1 400 METROS - RECORDE - AREIA - FARINEI» - V37"2/S

1-1 Stracchino, J. Pinto .. . ." Poeta do Vale, G. F. Alm.
2 Continuation, F. Silvo . .

2-3 Swing J. M. Silva . . .'¦'¦ Sucre D'Orge, A. Morales" Strong Boy, A. Abreu . .
4 Fyong, J. Malta ......

3—5 Querco, J. Esteves . . . .
Esténlco, G. Oliveira . .
Ducan Gray, D. Neto , .
Ferractor, J. Pedro ....

4-9 Goody, E. Ferreira . .
10 Xocar, J. Machado . . .
11 Olivos, J. Ricardo . . .
12 Alpestre, R. Freire . . .

55
13 52

52
S6
56
56
53
56
57

11 56
12 56
14 56
15 57

52
10 55

29 (10) Summer Day o Goody
29 (12) Ergarino o Garbo» 11
49 (12) Ubblòso e Reiville
59 (10) Summer Day e Stracchino
69 (12) Zequinha e lord Breck
99 (10) Summer Day «-Stracchino
89 (10) Endro e Quebro . -
49 ( 8) Cuca o Blusão
19 ( 8) Pequeno Lord (RS)
69 ( 7) Díclo o Querco
79 ( 7) Dício o Querco
39 (10) Summer Day o.Stracchino
49 (10) Summer Day e Stracchino

109 (12) Ubbioso oe Reiville
79 ( 9) Marfaci a Faleíro.

1600 GL 1'35"3 A. Palm F9
1600 AL 1'41"3 A. Paim F9

1 400 AM 1'28"4 J. L. Pedro»
160O GL 1'35"3 E. Freitas
V300 NM V21"l E. Freitas
1600 GL 1'35"3 E. Freitas
1400 GM 1'25"2 R. Carrapito
1600 AP 1'42"2 O. M. Fernandes
1 500 ÀL 1'33" N. P. Gomes
1 400 AM 1'29"1 C. Morgado
1 400, AM 1'29"1 W. G. Oliveira
1600 GL 1'35"3 A. Nahid
1600 GL 1'35"3 E. P. Coutinho
1 400 AM 1'28"4 l. Acuna
1300 NP 1'2I"1 S. Morales

OITAVO PAREÔ - AS 17H30M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - BONNE IDIE, UNIERS t SWEET SPY - VOO"

1—1 Alikar, Juarez Garcia . .
A Sangue Frio, R. Carmo
Bela Ruiva, G. Alves . .
Juvia, J. L Marins . . .

2-5 Zadll, J. Malta .'...." Zurzidele, D. Neto . . .
6 Micheloca, G. Archan|o .

. 7 Ana Voga, A. Ramos . .
3-8 Dsya, J. Escobar >. . . .

9 Jurueca, L. Maia
10 Dibra, G. F. Almeida . ." Furke, E. Freire .¦ . . ..

4-11 Trouvallle, J. M. Silva .
12 Choerfully, H. Cunha . .
13 Baleeira, A. Souza . . .
14 Diana Canaud, M. Peres" Demarcation, A. Abreu .

i
56

13 56
56
56

12 56
56

6. 56
11 56
16 56

56
14 56
10 56

56
51
56

17 56
15 56

39(15)
109 (13)
69 (15)
129(14)
49 (11)

59(9)
139 (131
59 (15

119 (14|
89 (14)

89 (13)

109(11)
59 (14)
99 ( 9)

Construtor», o T. Song
Too Irish e Xtrbosa
Construtora o T. Song
Tropic Song • Ancesta
Too Nice o Aniello
Estreante -•
Rota o Tamasha .
Too Irisb- e Xirbosa
Construtora o T. Song
Tropic Song e, ¦ Ancesta
Abastança • Kanhankakore
Estreante,-
Too Irish o'Xirbosa
Estrearvte
Too Nice o Aniello
Tropic Song o. Ancasta
West Glrl o Micheloca

1000
1000
1000
1000.
1400

1400
1000
1000
1000
1300

1000

1400
1000
1300

NP
AP
NP
AM
GM

1'02"1
1'03"2
1'02"1
1'03"1
1'23"1

Estreante
Al 1'30"1.
AP
NP
AM
AP

1'03"2
1'02"1
1'03"1
1'23"4

Estreante
AP 1'03'2
Estreante
GM 1'23"l
AM 1'03"1
AP 1'23'T

S.c.
E.
E.
O.
L

A. V. Neves
J. B. Silva

Morales
Morgado
P. Coutlnho
P. Coutinho
Cardoso

__ Acuna
W. Perelas
J. D. Moreira -
A. Morales
A. Morales
F. P. Lavor
A. P. Silva
R. Morgado

J. E. Souza
S. d'Amore

NONO PAREÔ - AS II HORAS - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'll"3/3

1-1 Talook, A. Souza, ....
Conte Grande. A. Morales
Rcsiduo, R. Freire . . .

2—4 Feno, W. Gonçalves . . ." Figo, J. Ricardo ....
Mapola, E. Ferreira . . .
Jambert, G. F. Almeida .

3—7 Honey winner, A. Ferreira" Terceto, J. M. Silva . . .
8 Taxuri, D. Neto

- 9 Tiríac, A. Ramos ....
4-10 Callm, J. Pinto

11 Harmônico, J, Machado." Dossler, A. Abreu ....
12 Don Pepe, F. Silvo . . .

56
56
56

11 56
12 56
13 56

56
14 56

56
10 56
15 56

56
56
56
56

29(7)
59 (15)

109 (14)
49 (14)

129 (14)
59 (14)
99 (12)

139 (14)
99 (15)
69 (14)
69(71
39 (14)
59(7)
89 (14)

119(12)

Ril e Dardilion
Raro e Feno
Humorístico e Bemol
Humorístico o Bemol
Humorístico e Bemòl
Humorístico o Bemol
Cirerra e Hipo
Humorístico e Bemol
Hepar e Postmaster
Humorístico o Bemol
Rll e Tallook
Humorístico • Bemol
Ril • Tellok
Humorístico o Bemol
Thasos o Waikiki

1600
1200
1000
1000
1000
1000
1 300
1 000
1400
1000
1600
1000
1600
1000
1 500

AM
NP
AL
AL
AL
AL
AP
AL
AM
AL
AM
AL
AM
AL
GL

1'43"1
1'16"
V02"ro2"

1 '02"
íw
1'21"2
1'02"
1'29"2
1'02"
1'43"1
V02"
V43"l
1'02"
1'30"4

J. C. Lima
A. Morales
A. Palm F9
R. Morgado
R. Morgado
A. Nahid
O. J. M. Dias
F. P. Lavor
F. P. Lavor
J. E. Souza
C. Pereira
R. Tripodl
W. Pioto
W. Pioto
S. P. Gomes

DfCIMO PAREÔ - AS 1IH30M 1 100 METROS - RECORDE- AREIA
DUPLA EXATA

MARSEIA - l'07"

1—I Hediar, A.. Moralee . . .
Pernambuco, F. Carlos .
Goldwater, J. Mendes . .

2—4 Maquinínha Três, J. Maeb.
.Honey Ronald, G. F. Alm.
Estilingue, J. Esteves . .
Deluna, J. L. Marins . .

3-B Risoleta, J. Pedro .. . .
9 Gatactato, J. M. Silva . .

10 Mane Bali, F. Silva . .
11 Royal Flash, Juarez Garcia

4-12 Inoui, J. Malta . . . . .
13 Kamelito, G. Archanjo .
14 Campos Gerais, G. Tozzi
15 Ouro, J. Escobar . . . .

58
15 54

54
57

10 54
56

11 56
55
55
58

12 54
14 54

57
51

13 56

69 (10) Flammo e. Battman •
69 ( 8) Oon Gege a Monongahele
59 (10) Flamme e Battman
39 (12) Ormano (O)

119 (13) Paradlse e lord Pintado
69 (10) Dom Belardão e Kamelito
39 (10) Dom Belardão o Kamelito
19 ( 9) Indian Legend o Foleio
69 ( 7) Quirlnus (CP)
99 (10) Dom Belardão o Kamelito
69 ( 8) índio Lindo e Gerúndio
19 (13) Elianto e El Pume
29 (lOJ.Dom Belardão e Deluno
89 (10) Flammo e Battman
59 (10) Dom Belardão e Kamelito

1000 NM 1'03" S. Morales
1000 NM V02" M. Caneio
1000 NM 1 '03" A. Orciuoll
1600 NL 1'41"6 C. Pereira
1300 NP 1'22"2 S. P. Gomes
1000 NL 1'02"3 A. V. Neves
1000 NL 1'02"3 M. Mendes
1300 NL 1'23"1 H. Tobias
1 100 NP 1'10"3 J. Coutinho
1000 NL 1'02"3 J. E. Souza
140O AM 1'30"3 B. Figueiredo
1000 NP 1'03" W. Pedersen
1000 NL 1'02'3 O. Cardoso
1000 NM 1'03' I J. D. Moreira
1000 NL 1'02"3 I G. Uiloa

,1.° páreo
2.ro páreo
3.° páreo
4.° páreo
5.° páreo
ó.° páreo
7.° páreo
8.° páreo
9.° páreo

10.° páreo

INDICAÇÕES

índia Taoca — Diandria — Helène
Uncial — Abaytto — Tibério
Bikurim — Opinante — Rei do Pique
Unguari — Barichini — Hevon
Jurana — Oona II — Lady Blackie
Fon — Rodopio — Blue Cap
Stracchino — Querco — Estênico
Daya — Alikar — Bela Ruiva
Calim — Feno — Talook
Inoui — Kamelito — Risoleta

Telefone para

2644807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

CONCURSOS ACUMULADOS

Cr$ 231.226,80
Para as próximas corridas do JOGKÈY CLUB

BRASILEIRO, estão acumulados os concursos de 7
pontos:
Sábado, 18  Cr$ 121.974,30
Segunda-feira, 20  Cr$ 109.252,50

Volta fechada
Escoriai

j raridade (ou a verdadeira ausência)
/§ de provas de fundo na 'programação

/A brasileira (o privilégio, neste caso,
J- -*- não é carioca) faz com que os três
quilômetros do clássico Derby Club de ama-
nhã no Hipódro"ii da Gávea, tenham um sa-
bor todo especial. Não que este sabor seja
totalmente positivo. Se, por um lado, a sua
disputa possibilita o prazer de ver uma prova
desta natureza, por outro lado (e a maioria
das inscrições indica isto), há a quase abso*
luta certeza do baixo índice técnico que nor-
teará o seu desenrolar. Esta quase absoluta
certeza vem de dois dados: a total falta de
preparo adequado dos animais para distan-
cia de fundo (o que diante da programação
é fato perfeitamente normal e compreensí-
vel) e o desconhecimento e a falta de hábi-
to de nossos pilotos para correr este tipo de
provas. Assim, a expectativa é de um páreo
em três quilômetros corrido como se fosse de
1 mil 400 metros, por exemplo.

Por todas estas razões, aliadas ao fator
grama anormal, fica particularmente difícil
uma perfeita avaliação dos concorrentes ins-
critos no simplesmente clássico Derby Club.
Como, antigamente, costumava-se dizer, tu-
do pode acontecer. E' verdade que, em prin-
cipio, dois nomes surgem como as forças in-
discutíveis e absolutas dos três quilômetros,
diante de seus retrospectos em clássicos da

¦ mesma natureza: Hawk e Uníssono. O pri-
meiro, um filho de Earlãom em Witch, por
Narvik, criação e propriedade do Horas Fa-
xina, é vencedor do St. Leger carioca (3
mil metros) e da Gold Cup paulista do ano
passado (3 mil 100 metros). Estes dois gran-
des clássicos em sua campanha lhe dão uma
certa superioridade sobre seu adversário.
Mas, em compensação, é animal de difícil di-
reção e nun^a, mostrou boa adaptação ao
terreno encharcado (suas apresentações nes-
tes mesmos três quilômetros ão ano passado,
e nas milha e meia do Derby Club de 75 e do
Doutor Frontin deste ano, são provas expres-
sivas). A fraqueza da grande maioria de seus
adversários, contudo, é de tal ordem, que é
possível estes dados se tornarem irrelevan-
tes no clássico. Por sua vez, Uníssono, um
filho de Pantheon em Uniata, por Egeu
(runner-up de Jabuti no St. Leger carioca),
criação e propriedade do Haras Tibagi, ga-
nhou, este ano, os 3 mil 200 metros da Gold
Cup paulista (Grande Prêmio General Cou-
to de Magalhães) e sempre mostrou perfeita
adaptação aos tiros longos. Em termos de
classe, é indiscutivelmente inferior ao defen-
sor das cores preto e ouro em listras hori-
zontais de Henrique de Toledo Lara, mas,
em compensação, vem mantendo um certo
padrão de regularidade em suas últimas exi-
bicões e a grama pesada não chega a ser
empecilho maior para suas potencialidades
locomotbras.

QUANTO 

ao resto, fica bastante difícil
qualquer tipo de análise. El Djem,
por exemplo, o filho áe Eláo em Za-
raza, por Mendocino, criação do Ha-

ras Fronteira e propriedade do Stud Emo-
ção, terceiro colocado nos três quilômetros
áo St. Leger carioca deste ano (atrás de
Gershwin e Golden Peaocock, o que, por este
último, talvez não seja boa recomendação),
sempre demonstrou verdadeira ojeriza à
grama molhada. Logo, suas possibilidades
que, em terreno normal, seriam razoáveis, fi-
cam bastante reduzidas. Rei Negro (Golf em
Promotora, por Profundo), criação do Haras
Ereperã e propriedade de José Peároso Tei-
xeira da Silva, vem confirmando em suas
derradeiras apresentações. A pista anormal
é de seu inteiro agrado (terceiro para B i g
Poker e Porto Rico em terreno equivalente
no clássico Doutor Frontin) e, apesar de até
este ano, nunca ter demonstrado aptidão pa-
ra percursos acima de 1 mil 600 metros, che-
gou até a milha e meia de modo bastante ra-
zoável. Se seu papel não chega a ser perfei-
to para a distancia, um irmão inteiro de sua
mãe, o gaúcho El Mineral, venceu no Hipó-
aromo de Cristal em igual distancia. Porto
Alegre, um filho de Chio em Java, criação e
propriedade dos Haras São José e Expedic-
tus, por Fort Napoléon, herdando as caracte-
rísticas de seu pai, sempre se portou bem em
percursos alentados (quarto no St. Leger,
vencido por Revolution, e segundo para Or-
feão, no Derby Club de 74). Suas qualidades,
porém, não são suficientes para dar-lhe ca-
racterísticas mais expressivas e, além disso,
segunda-feira passada correu prova em 2 mil
100 metros quando chegou atrás áe Prince
Dino e Escondido (igualmente presente ama-
nhã e cujas possibilidades, normalmente, são
praticamente nulas) Z

Meãaillon (Kamel em Canãorosa, por
Djemil), criação do Haras Santa Ana do Rio
Grande e propriedade do Stud Mondesir, e
Porto Hico (Artful em Fayence, por Helíaco),
criação e propriedade áos Haras São José e
Expedictus, correram domingo passado os
dois quilômetros do clássico Almirante Mar-
quês áe Tamanàaré venciáo por Arnaldo. O
primeiro foi quarto enquanto o neto de Court
Harwell nada produzia. O salto de 1 mil me-
tros em uma semana não nos parece dos
mais satisfatórios em termos técnicos. Vos-
tok, um filho de Moustache em Nini Bom-
bom, por Jatille, criação e propriedade do Ha-
ras Ipiranga, nunca chegou a impressionar
particularmente em termos de classe. Além
disso, a incidência de animais de velocidade
em seu papel, aparentemente conspira con-
tra suas possibilidades amanhã. E, finalmen-
te, Cigallium, um filho de Gallium em Dói-
ly Bell, por Sancy, criação e propriedade do
Haras São José dos Ferreiros, é potro de três
anos de apenas uma vitória. O turfe tem suas
surpresas, como costumamos dizer. Mas cre-
mos, sinceramente, que uma não acontecerá
através de uma boa apresentação do neto de
Rieck.
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Dois nonos lugares nas Olimpíadas foi o que de melhor o tiro
brasileiro conseguiu em 1976.

Fora isso, um lento progresso técnico e uma
lamentável falta de interesse por parte dos clubes marcaram

a temporada. O mesmo se pode dizer do arco e
flecha, modalidade que, por suas características, está

muito ligada ao tiro. Num e noutro,
ficou claro que, em matéria de pontaria, o esporte ,

brasileiro continua muito longe dp alvo.

Ano de bons recordes nacionais
e longe de boa posição mundial

Sérgio Martins da Silva e Eduardo Tolentino
O tiro ao alvo brasileiro en-

cerra 1976 com 10 recordes nacio-
nais e três sul-americanos, além
de classificar dois atiradores em
99 lugar nas Olimpíadas de Mon-
treal, Bertino de Souza (pistola
livre) e Durval Guimarães (ca-
rabina deitado). Mas ainda está
longe de alcançar uma posição
de destaque internacionalmente.
Esse foi o saldo e, fora as com-
petições continentais, as pers-
pectivas estão restritas a. con-
quistas isoladas e ocasionais.

Há nos clubes falta de inte-
resse; pelo tiro ao alvo, refleti-
da na relutância para a oriação
de estandes. A importação de ar-
mas e munições é limitada e im-
plica conseqüências que dificul-
tam o seu crescimento. E,' embo-
ra seja considerado pelo Gover-
no como esporte de alto nível e,
por seus dirigentes, como popu-
lar — tem cerca de cinco mil
atiradores filiados à Confedera-
ção Brasileira (CBTA) — ainda
procura adquirir uma melhor
técnica e conseguir locais mais
apropriados para realizar suas
competições.

Intercâmbio
É bem verdade que existe

um trabalho de base, compreen-
d e n d o, inclusive, intercâmbio
com a National Rifle Association
(NRA), dos Estados Unidos —
mais de um milhão de associa-
dos — mas estruturado numa
técnica difundida há 20 anos
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Nono"lugar de Durval Guimarães em Montreal, um destaque no tiro ao alvo

naquele pais. A construção de
um estande em São Paulo — o
terreno já foi doado — pode vir
a constituir-se numa solução,
mas ainda é uma utopia, pois o
tiro ao alvo vive da ajuda que
recebe do Conselho Nacional de
Desportos (CND), insuficiente
para investir numa obra de
grande porte.

A vinda de técnicos estran-
geiros trouxe uma nova visão e

permitiu uma certa estrutura-
ção, além de algum aprimora-
mento técnico, refletido nos re-
cordes brasileiros melhorados
em 1976. Mas essa estrutura e
essa técnica são ainda incipien-
tes. E, a curto prazo, mesmo pa-
ra os mais otimistas, dificilmen-
te o tiro ao alvo brasileiro terá
condições para colocar-se entre
os melhores do mundo.

Os dirigentes acreditam que

o tiro ao.alvo seja um esporte
popular no Brasil. E citam como
exemplo uma competição reali-
zada este ano em São Paulo, não
oficial, que reuniu cerca de 700
atiradores autônomos. Mas é
uma visão particular, distante
da realidade brasileira, pois um
atirador gasta em média, só nos
treinamentos e com a munição,
Cr$ 800 semanais.

PROVAS

Pistola Livre

Tiro
rápido

Fogo Central

Pistola
Standard

Pistola de ir

Carablna
deitado

Carabina
3 x 40

Carabina de pé
40 tiros

Carobina de jcelhos
40 tiros

Carabina deitado
40 tiros

Carabina de ar

Fuzil livre

Fuzil standard

Skeet

Fossa

Olímpica

ÍRASIIEIRO

Bertino de Souza
1976 - 559 pontos

Delival Nobre
1976 - 594 pontos

Benevenuto Tilli
1976 - 587 pontos

Benevenuto TÍIII
1973 — 569 pontos

Bertino de Souza
1976 - 386 pontos

W. Capucci
1972 - 596 pontos

Alberto Braae
1976 - 1 120 pontos

Alberto Braga,
1976 - 361 pontos

A. Caldeira
1976 - 377 pontos

Marco Antônio Souza
1976 - 399 pontos

M. Sobocínski
1975 - 371 pontos

M. Sobocínski
1975 — 1 087 pontos

Eduardo Ferreira
1974 - 536 pontos

Athos Pisoni
1975 - 199 pontos

Marco» Olsen

1973 - 197 pontos

SUL-AMERICANO

Durval Guimarães (Brasil)
1972 - 549 pontos

A. Gonzales (Colômbia)
1976 - 584 pontos

Benevenulo Titli (Brasil)
1972 - 584 pontos

Agostln Rangel (Venezuela)
1972 - 591 pontos

R. Galuppo (Brasil)
1976 - I 115 pontos

D. Cleene (Argentina)
1972 - 352 pontos

J. Caltei-3 (Colômbia)
1972 - 375 pontos

R. Luchiari Jr. (Brasil)
1976 - 194 porns»

Marcos Oísen (Brasil)

1976 - 195 pontos

RECORDES
PAN-AMERICANO

H. Anderson (EUA)
1975 - 559 pontos

E. Valíente (Argentina)
1955 - 589 pontos

T. Smirh (EUA)
1963 — 597 pontos

H. Anderson (EUA)
1975 - 387 pontos

A. Mayer (Canadá) '
1967 - 598 pontos

M. Murdock (EUA)'.973 - I 166 pontos

M. Murdock (EUA)
1975 - 385 pontos

L. Wiggsr (EUA)
I975 - 392 pontos

O. Vasquez (México)
I975 - 393 pontos.

Athos Pisoni
1975 - I99 pontos

Oan Carlile (EUA)

1975 - 197 pontos

MUNDIAL

G. Kossich (URSS)
1969 - 572 pontos

E. Uversani (Itália)
1970 - 598 pontos

T. Smith (EUA)
1963 - 597 pontos

l. Falta (Tcheco-Eslováquia)
1969 - 582 pontos

G. Kossich (URSS)
J973 - 392 pontos

Burlan Karel (Tcheco-Eslováquia)
1974-599 pontos

Lones Wigger (EUA)
1973 - 1 167 pontos

lones Wigger (EUA)
1974 - 383 pontos

B. Klingner (Alemanha Ocidental)
1*>6'8 - 396 pontos

J. Kurka (URSS) 1969, J. Waibel
(Áustria) 1969, W. Parcbimovich
(URSS) 1971 - 400 pontos

O. Vasquez (México)
1973 - 392 pontos

G. Anderson (£UA)
1968 - 1 157 pontos

D. Kimes e l. Wiffer (EUA)
1974 - 575 pontos

E. Petrov (URSS)
1970 - 200 pontos

A. Scalzone (Itália)

1972 - 199 pontos

OLÍMPICO

Uwe Potteck (Alemanha Ocidental)
1976 - 573 pontos

N. Klaar (Alemanha Ocidental)
1976 - 597 pontos

Ho Jun Li (Coréia)
1972 - 599 pontos

John Wrilcr (EUA)
1972 - 1 167 pontos

K. Wirnhier (Alemanha Ocidental)
1972 - 198 pentos

A. Scalzone (Itália)

1972 - 199 pontos

Embora sete arqueiros *brasi-
leiros tenham superado, por vá-
rias vezes, o índice dos mil pon-
tos durante 1976, p arco e flecha
ainda ' não conseguiu resolver
seus problemas básicos. As com-
petições continuam sendo reali-
zadas em lugares improvisados
e com precariedade de material,

que prejudica tanto o desen-
volvimento dos atletas como o
nivel das disputas.

A evolução técnica do espor-
te neste ano foi um reflexo dos
conhecimento assimilados no
Campeonato Mundial de Arco e
Flecha, em julho de 75, na Suíça.
No entanto, apesar da importan-
cia das competições internado-
nais, em 1976, o Brasil só partici-
pou do III Campeonato das
Américas, no qual Renato Dutra
e Maria José Silva obtiveram ex-
celentes resultados, perdendo
apenas para alguns dos melho-
res arqueiros do mundo.

Desestímulo
Após o Campeonato das

Américas, Renato Dutra atingiu
mil 235 pontos e com esse in-

dice ele se classificaria entre os
10 primeiros nas Olimpíadas de
Montreal. Porém, o Comitê
Olímpico Brasileiro decidiu não
levá-lo aos jogos, alegando que

Brasil não tem tradição nessa
modalidade cie esporte e nem
mantém intercâmbio com a
Federação Internacional de Tiro
ao Arco.

Essa posição do COB repre-
sentou um desestímulo para os
particantes do arco e flecha, já
que atletas de outros esportes
integraram a delegação olim-
pica sem atingir índices tão ex-
pressivo*; como os de Renato.
Com isso o esporte sofreu um es-
vaziamento exatamente no

Arco e flecha, a improvisação

Renato Dutra, o melhor de todos no arqueirismo brasileiro no ano de 1976

momento em que começava crês-
cer.

Mesmo assim algumas con-
quistas foram alcançadas e até
os veteranos, como Arei Kemp-
ner, Renato Emílio e Wilson Ro-
drigues acompanharam as
inovações técnicas, mantendo
um aproveitamento considera-

vel. Mas a grande revelação do
ano foi Dayse Schmidtt, do Vas-
co, 16 anos, que já obteve 1 mil
123 pontos, segunda pontuação
feminina do pais.

O Rio de Janeiro se manteve
como centro mais desenvolvido
de arco e flecha do Brasil e a
equipe do Vasco foi o destaque

ÍNDICES TÉCNICOS
Atletas Máximo Média

Renato Dutra 1 mil 235 pontos mil 180 pontos
Maria José Silva 1 mil 214 mil 140
Dayse Schmitt 1 mil 123 mil 60
Arcy Kempner 1 mil 98 mil 50
Wilson Rodriguez 1 mil 98 mil 50
Renato Emílio 1 mil 9ó mil 50
Paulino Ricci 1 mil 96 mil 50

Em São Paulo, o arqueiro Pauli-
no Ricci, da cidade de São Car-
los, conseguiu com uma média
de 1 mil 50 ponios ter resul-
tado representativo.

O diploma de técnico da
National A r c h e r y Association,
concedido a Renato Dutra pela
sua participação no curso para-
leio ao III Campeonato da Amé-
rica, foi outro acontecimento im-
portante de 1976, pois marcou a
supei ição do autodidatismo no
arqueirismo brasileiro. Em rela-
ção ao ano passado, as perspec-
tivas do arco e flecha são bem
mais animadoras, especialmente
levando em consideração que
Renato Dutra e Maria José Sil-
va, ambos campeões brasileiros,
{oram escalados para disputar
o mundial de arco e flecha, em
fevereiro de 1977.

SÚMULA
r

A temporada de verão de
golfe começa hoje, com a
idisputa da Taça do Capitão,
no Teresópolis Golfe Clube,
em 18 buracos stroke play.
Amanhã se realizará a Ro-
berto Nauenberg, em par
point, e primeira válida pa-
da a contagem da Taça
Eficiência. As duas competi-
ções serão para as cacego-
rias de 0 a 15 e 16 a 30 de
handicap.

A Comissão de Golfe do
Teresópolis e formada pelosseguintes membros: capitãoJúlio Vianna; capita —
Soma Aragão; vice-capitão

Lionel Raby; handicaper
Sarita Raby e João

Madeira de Freitas; diretor
de campo — Mario de Oli-
veira; e regras — Angus
Hiitz. A temporada do Pe-
trópolis terá inicio no dia
1? de janeiro, com a.Taça
Abertura. *

Os prêmios extras oíere-
cidos no Teresópolis são es-
tes: Taça Band — eficièn-
cia, somando os pontos dos
quatro primeiros colocados
em cada categoria — com
exceção da Taça Capitão,
Taçaxarnaval, Aberto .cte
Verão do Rio de Janeiro e
Campeonato do Clube;
Taça: Carnaval, Aberto de
menor gross nas competi-
ções em stroke play; e Taça
Sued — para o menor esco-
re net.

WATER-PÓLO
As duas partidas pela

penúltima rodada do retur-
no do Campeonato Carioca
de Water-Pólo de adultos
serão realizadas hoje' na
piscina do Mourisco. Gua-
nabara e Gama Filho farão
a preliminar, às 16 horas,
e Botafogo e Tijuca jogarão
na principal, as 17 horas. A
rodada final será na pró-
xima terça-feira.

As equipes para os dois
jogos: Guanabara — Mi-
chel, Perrone, Pinduca, Za-
raba, Carlos Alberto, Mauro
e Murilo; Gama Filho —
Alemander, Alexandre,
Emerson, James, Rita, Sér-
gio e.Marcelo; Botafogo —
Manga,, Carlinhos, Rochi-
nha, Selin, Mário, Barbosa
e Paulo Roberto; Tijuca —
Murilo, Alexandre Dantas,
Rui, Hélio, Aurélio, Antônio
Carlos e Ronaldo. O Flu-
minense folga.

XADREZ
Roosendaal, Holanda — A

Federação Internacional de
Xadrez — Fide — realizou
ontem o sorteio das par-
tidas para o Torneio de
Candidatas, que apontará
em 1977 — ainda sem data
determinada — a concor-
rente ao título mundial de
xadrez feminino. Os jogos
serão estes: 1 — Nana Ale-
xandria (URSS) contra
Naya Chiburdaniche
(URSS); 2 — Irina Levitina
(URSS) contra Alia Kush-
riirr (Israel); 3 — Yelena
Fattalebikova (URSS) con-
tra Valentina Koloskaya
(URSS); 4 — Yelena Ash-
molovskaya (URSS) contra
Cathy van der Mije (Holan-
da), ou Tatjana Lemachko
(Bulgária); nas semifinais
se enfrentarão: a vencedora
•do jogo 1 com a do jogo 4,
e a vencedora do jogo 2
com a do jogo 3. A ganha-
dora do torneio enfrentará
a campeã mundial, Nona
Gaprindashgill, da União
Soviética, em 1978.

REMO
Duas regatas encerram

neste fi mde semana, na
Lagoa Rodrigo de Freitas,
as atividades das escolinhas
¦de remo do Vasco e Fia-
mengo, em 1976. Cem re-
madores do Vasco, entre 12
e 14 anos, participam das
provas de skiff e oito, que
serão disputadas hoje, às 15
horas, em 500m, com lar-
gada na igreja Snata Mar-
garida Maria.

O Flamengo, primeiro «.
criar as escolinhas, o que
mudou a mentalidade do
remo carioca e deu autono-
raia financeira ivseu depar-
•tamenito, marcou para ama-
nhã, às 8h, ho estádio de
•remo, a sua regata de en-
cerramento. As provas se-
•rão idênticas às do Vasco e
contarão com a partici-
pação de 800 remadores.

VÔO LIVRE
O inicio do II Campeo-

nato Brasileiro de Vôo Livre
foi novamente transferido,
devido ao mau tempo. As
provas começariam na
quinta-feira, mas os ventos
que sopravam do mar im-
pediram. Desta vez foram
as chuvas. A competição es-
tá marcada para hoje às
9h, caso as condições do
tempo permitam.

Os juizes e o patrocinador
do Campeonato vão decidir
hoje, antes das provas, se
a competição será disputa-
da em quatro dias, como foi
anteriormente programada— neste caso termina
terça-feira; ou se condensa,
rão no fim de semana as
provas, de permanência «
precisão.

João Saldanha
A Seleção vai formar

¦y—«v Á saudades da torcida do Coríntians
Ê 1 que não está pintando em Porto

_ —* Alegre. Claro, o jogo não é do mes-
mo quilate, e, apesar de a Seleção

contar com bons jogadores e o adversa-
rio ser o Internacional, a onda não pegou
firme.

Mas a idéia áo jogo de fim de ano, áo
jogo de festa é boa e poderia, se bem orga-
nizada, ser muito mais bem aproveitada.
Trata-se âe uma partiâa apenas e poáeriam
ser muitas. Por exemplo, em caâa Capital
áe Estaáo ou Território, os áois rivais mais
traâicionais jogariam, seriamente, em bene-
fido áe companheiros ou em beneficio deles
mesmos.

Durante o Campeonato Nacional, numa
certa rodada, jogaram os times locais em
partidas clássicas. Foi um sucesso. Grêmio e
Inter, Coritiba e Atlético, Fla-Flu, Coríntians
e Palmeiras, Atlético e Cruzeiro e dai por
diante. Agora poderíamos fazer a mesma
coisa como um bom encerramento do ano
esportivo. Mas pode dar bom jogo, porque
cobras teremos em profusão na partida.

Mas, francamente, o que me preocupa
é a Seleção A, que ainda não formou. A pre-
ocupação não está nos aâversários áa elimi-
natória.O Paraguai aináa não conseguiu ga-
rantias àa Espanha de que poderá contar
com vários de seus melhores, e a Colômbia,
embora tenha melhorado um pouco, aináa
não áeve nos alcançar. Além áo mais, o bom
trabalho feito na organização áos jogos per-
mite a aáaptação necessária no altiplano co-
lombiano. Foi certo jogar lá a primeira par-
tida, por que assim o time poderá chegar com
as três semanas necessárias a uma adaptação
de cerca de 80%, mas que já dá para con-
quistar a vitória.

E pelo jeito o local da concentração na
fase preparatória do Brasil é uma vitória do
bom senso. Concentrar no Rio, em janeiro,
positivamente não adiantaria nada. Ainda
mais que a praia é desaconselhável. É lógico
que em São Paulo tem lugar de sobra para
um time de futebol treinar e dormir. Só um
comodismo exagerado poderia fazer a con-
centração no Rio.

-oceânica encerra
torneios nas águas de
P. Negra e Saquarema

A temporada de pesca de
oceano terá hoje um dia de-
cisivo com a disputa da ter-
celra e última etapa dos
torneios de peixes de bico
e de oceano, das 8 horas às
16h30m, no litoral flumi-
nense, nas águas de Ponta
Negra e Saquarema.

A lancha Ponta Negra,
comandada por José Vasco
Teixeira da Costa, está na
liderança da competição re-
servada a exemplares de bi-
co, mas com pequena van-
tagem. Também têm possi-
bilidades de vitória final D
Maria III, de Paulo Tibau,
e Toa Toa, de Richard Paul
Matherson. Hoje será dis-
putada ainda a quarta eta-
pa do Torneio Sérgio Dou-
rado, exclusivamente para
a espécie dourado: Artur
Redig está na liderança
com Wikaka II.

DUELO

Na.segunda colocação,
com 5 mil 71 pontos, o co-
mandante Paulo Tibau, da
lancha D Maria III, acha
que a disputa pelo titulo da
temporada vai ser muito
equilibrada, principalmente

entre sua equipe e a das
lanchas Ponta Negra, de Jo-

sé Vasco, primeira colocada
com 5 mil 248 pontos, e Toa
Toa, de Richard Matherson,
apenas um ponto, abaixo do
segundo colocado;

Para o torneio de peixes
de bico são válidos os se-
guintes exemplares: sword-
fish, marlin azul, marlin
branco e sailfish. Para o
torneio de oceano, os peixes
válidos são: atuns amarelo,
azul, preto, a 1 b a c o r a ,
wahoo, cavala, cações, bo-
nlto e dourado, este tam-
bém com contagem à parte
para o Torneio Sérgio Dou-
rado. A pontuação é mais
elevada para os peixes de
bico, valendo 2 mil para ca-
da um e 500 pontos para os
exemplares de oceano.

As lanchas terão que co-
munlcar à Estação Costeira
cada peixe . embarcado, à
exceção dos dourados., A pe-
sagem será obrigatória na,
sede do Iate Olube do Rio
de Janeiro até às 24 horas
de hoje. Os peixes submeti-
dos à pesagem devem ser
apresentados com etiquetas
fornecidas pela Comissão
Diretora.

Flu e Tijuca fazem a
melhor partida pelo
campeonato de voleibol

As equipes femininas do
Fluminense e Tijuca farão
a melhor partida de hoje,
válida pela terceira rodada
do returno da etapa final
do Campeonato Carioca de
Voleibol de adultos. O jogo
será na quadra das Laran-
jeiras, às 16 horas.

A rodada se completa
com os seguintes jogos:
Botafogo x AABB (F e M),
no Mourisco- Bonsucesso x
Flamengo (F), no Bonsuces-
so; e CIB x Flamengo (M),
no CIB. As duas últimas ro-
dadas serão realizadas na
terça e quinta-feira.

ELIMINATÓRIAS

As eliminatórias do 19°
Campeonato Brasileiro de
Voleibol (adultos), na Para-
íba, serão disputr.das no
próximo mês e as equipes
de São Paulo (campeã de
75 no masculino e femi-
nino), do Rio (vice-mascull-

na), de Minas (vice femi-
• nina), Paraíba (porque é a

sede) e Bahia (única sorte-
ada em uma das zonas da
eliminatória) já estão au-
tomaticamente classificadas
para as finais, em João Pes-
soa, de 29 de janeiro a 5 de
fevereiro.

As equipes que participa-
rão das eliminatórias estão
divididas assim: de 7 a 9 de
janeiro — z°na 1, em
Manaus: Amazonas e Acre;
e zona 2, no Amapá: Amapá
e Pará; de 14 a 16 de janeiro
— zona 5, em Goiás: Goiás,
Brasília e Minas, zona 6, no
Rio (só feminino): Rio e
Bahia; e zona 7, em Porto
Alegre: Rio Grande do Sul
e Paraná: de 21 a 23 de ja-
neiro — zona 3. em Natal:
Ceará, Rio Grande do Mor-
te e Pernambuco; e zona 4,
em Sergipe: Sergipe e Ala-,
goas.
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Campeonato deF-1 volta a ficar confuso
Natação continua
com 8 provas na
piscina do Fia

O Campeonato Carioca de
Natação prossegue hoje, às
16h30m, na piscina do Fia-
mengo, com a terceira eta-
pa, composta por oito pro-
vas, sendo cinco individuais
e duas de revezamento. A
competição conta com a
presença de 10 clubes, des-
tacando-se nas duas primei-
ras etapas o Flamengo, Flu-
minense e Gama Filho, que
ocupam justamente as três
primeiras posições.

Nas provas de hoje, pro-
gramadas pela Federação
Metropolitana, destacam-se
Djan Madruga, nos 200 me.
tros livre, em que é o recor-
dista brasileiro, com
Im56s70; Maria Elisa Gui-
marães, nos 100 metros bor-
boleta e 800 metros livre e
Rõmulo Arantes Júnior, nos
100 metros costas.

SEM SURPRESA

Nos 200 metros borboleta,
não houve surpresa na vitó-
ria de Carlos Ian Fontoura
sobre Djan Madruga. A der-
rota dò melhor nadador
brasileiro da atualidade já
era esperada, principalmen-
te em razão da sua má for-
ma física para este Cam-

peonato. Djan passou por
um período .de provas no
colégio, e, além disso, esteve
sempre ocupado com os
preparativos de sua viagem
para os Estados Unidos, dia
4.

Surpreendente foi ó tem-
po registrado por Carlos
Ian Fontoura, que ficou a
1 segundo do recorde bra-
sileiro, com 2m09s09. Eduar-
do Alijo, nadador que se
desligou do esporte no iní-
cio do ano, ainda é o recor-
dista, com 2m08s06. Carlos
Ian está em excelente for-
ma físico-técnica, muito
bem preparado, assim como
o restante da equipe do Fia-
mengo, que este ano pode
quebrar a longa hegemonia
do Fluminense nos Campeo-
hatos Cariocas.

Rita Neves é outro bom
destaque do clube. Embora
não se encontre em plena
forma — só estará em fins
de janeiro, para o Troféu
Júlio de Lamare e Troféu
Brasil — conquistou o pri-
meiro lugar nos 200 metros,
costas, uma de suas princi-
pais especialidades.

As provas de hoje, com os
respectivos recordes, são:

200m homens, livre (Djan Madruga — Im56s70)
lOOm mogas, borboleta (Flávia Nadalutti — Im04s93)
200m homens, mediey (Rômulo Arantes — 2ml2s20)
800m moças, livre (Maria Elisa — 9m09s50)
lOOm homens, costas (Rômulo Arantes — 58s46)
lOOm moças, peito (Cristina Bassani — Iml6s50)
4x200m homens, livre (Fluminense — 8ml6s82)
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Rita veio da praia
e hoje é recordista

— Nessa época eu morava
na Ilha do Governador e o
meu passatempo era ir à
praia e ficar nadando o
pouco que eu sabia. Aquilo
me .fazia bem e a turminha
que me acompanhava tam-
bém era uim estímulo. Num
desses dias apareceu o Jus-
celey, técnico do Jequiá, e
me convidou para quebrar
um galho na equipe de re-
vezamento do clube, que ia
competir no dia seguinte.
Eu topei.

Foi assim que Rita Neves
hoje uma das expressões da
natação do Flamengo, co-
raieçou no esporte. Atual-
mente com 14 anos, na tem-
porada de 76 bateu os re-
«condes de infantil, juvenil,
aspirantes e adultos, nos
quatro estilos, voltando a
melhorar as suas marcas
há pouco tempo, com os re-
condes juvenil, aspirante e
adulto, dos 200 metros, cos-
tas.
REVELAÇÃO

No período de entressafra
que a natação brasileira
atravessa, Rita pode ser
considerada uma exceção,
pois os seguidos recordes
que vem batendo a coloca-
iram numa posição de des-
taque, não só na equipe do
Flamengo como também no
âmbito estadual. A natação
carioca tem nela o elemen-
to número um nas provas
de costas e, pelo que vem
apresentando, poderá vir a
ser a primeira do país, caso
consiga superar Rosamaria
Prado,' do Andradina — in-
terlor de São Paulo — sua
grande rival.

Após o inicio inesperado
no Jequiá, Rita se transfe-
riú para a Gama Filho,
através de um convite do
técnico Basilone. Foi lá que
começou a se destacar, co-
mo ela conta:

— Mesmo depois de lar-
gar o Jequiá, eu tinha ver-
gonha de nadar, porque não
sabia mergulhar de cabeça.
Só caia na piscina em pé e
apertando o nariz. Era uma
vergonha. Foi por isso que
me interessei pelo nado de
costas, que não exige o pulo
inicial, pois a largada é de
dentro da piscina: Lá na
Gama Filho progredi muito,
principalmente porque eles
têm uma estrutura monta-
da para o atleta que o Je- '
quiá não tinha.

Basilone se encarregou de
ensinar Rita a mergulhar
de cabeça. A partir dai ela

passou a nadar mediey,
prova que inclui os quatro
estilos — livre, costas, peito
e borboleta.

Logo que perdi o medo
prossegue Rita — as coi-

sas mudaram e eu estava
pronta para participar no
meu primeiro Campeonato
Carioca. O nervosismo era
grande mas a vontade de
mostrar as minhas con-
¦dições era maior.. Nadei e
consegui um inacreditável
quarto lugar.

Este bom resultado, le-
vando-se em consideração
que aprendeu a nadar na
praia, representou muito
para Rita. Hoje, ela mesmo
não acredita na sua rápida
evolução. No Campeonato
Carioca de Aspirantes*, rea-
lizado recentemente, bateu
o recorde carioca juvenil e
aspirante dos 100 metros,
costa — em poder da na-
dadora Ana Cecília há 11
anos — com o tempo de
lm lOs 7.

Ainda nesse Campeonato,
Rita conseguiu outro exce-
lente resultado. Bateu tam-
bém o recorde carioca dos
200 metros costas, nas cate-
gorias de juvenil, aspirante
e adulto, com o tempo de
2m 30s 82, que pertencia a
Christina Paquelet durante
muitos anos.

Todos esses resultados
eu consegui já treinando no
Flamengo, onde encontrei
uma estrutura de competi-
ção. Vim para o clube prin-
cipalmente porque a Agnes

também ex-nadadora da
Gama Filho e sua grande
amiga — velo e eu sentiria
muito a sua ausência. En-
quanto defendia a Gama
Filho, a dificuldade para
treinar era maior pois mo-
rando na Ilha e necessitan-
do estar na Universidade às
5 horas, precisava acordar
quase às 4 horas. Agora, no
Flamengo, devo estar no
clube às 5 horas, mas posso
acordar um pouco mais tar-
'de, porque sou vizinha do
clube — comentou.

Apesar dos bons resulta-
dos, Rita não se considera
em perfeita forma e diz que
Rômulo Arantes, seu técni-
co, a está preparando paranadar o Júlio de Lamare e
o Troféu Brasil, no inicio
do ano. No Júlio de Lamare,
tentará se classificar para
o Campeonato Sul-America-
no e no Troféu Brasil luta-
rá por uma vaga à Copa
Latina, em abril.

Juarez luta pelo título
São Paulo — O brasileiro Juarez de Lima, mais

de 70 combates como profissional, a maioria deles
disputados no exterior, lutará pelo titulo mundial
dos médios-ligeiros, dia 28 de janeiro, em Berlim,
contra Eckhard Dagge, campeão pelo Conselho
Mundial de Boxe. Juarez receberá 10 mil dólares e,
a partir de segunda-feira intensificará seus trei-
nos na academia da Coordenadoria-Geral de Es-
portes, na Água Branca.
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Lemann, um veterano, conseguiu seu décimo quarto título estadual

Itália marca 2 a 0 sobre o
Chile na final da Taça Davis

Santiago — A Itália está
na frente do Chile na final
da Taça Davis de Tênis, ao
vencer as duas prime iras
partidas de simples, ontem
à tarde, no Estádio Nacio-,
nal de Santiago. Corrado
Barrazutti derrotou Jaime
Fillol, número 1 do Chile,
por 7/5, 4/6, 7/5 e 6/1. Na
segunda partida, Adriano
Panata ganhou de Patrício
Connejo por 6/3, 6/1 e 6/3.

Hoje, na segunda rodada
da final, haverá o jogo de
duplas e, se a Itália vencer,

garantirá a conquista do
título da competição. Para
amanhã estão programadas
duas partidas de simples.
As duplas serão jogadas por
Adriano Panatta e Paolo
Bertolocci, pela Itália, e
Jaime Fillol e Patricio Cor-
nejo, pelo Chile.

A partida simples entre
Barrazutti e Fillol durou
duas horas e 26 minutos e
começou com alguma van-
tagem para o chileno.
Barrazutti estava he-
sltante e chegou, a perder

de 0 a 4 no primeiro set,
mas se impôs e ganhou tal
confiança que não ligou pa-
ra as vaias que o público
lhe dirigia já no último set.
Barrazutti rebateu com
precisão todos os ataques
de Fillol, demonstrando
categoria.

Adriano Panatta, número
1 da Itália, dominou ampla-
mente Patricio Cornejo e
em certos momentos reali-
zou jogadas de efelío, le-
vando o público a aplaudi-
Io.

Lemann mais uma vez, aos 37 anos
Mais uma vez a figura

pequena e frágil de Jorge
Paulo Lemann consegue se
impor e vencer um. Cam-
peonato estadual. Um dos
mais velhos tenistas brasi-
leiros — mais até que Ed-
son Mandartoo, que tem 35
anos — Lemann, de 3 7
anos, diz que o segredo de
suas sucessivas vitórias é
exatamente a idade.

— Quanto mais velho
fico, mais procuro adaptar
o jogo às minhas condições,
e com isso consigo manter
uma regularidade muito

,grande. Procuro jogar sem
me esforçar, sem gastar
energia inutilmente para
não me cansar demais.
Acho que é por isso que
venço sempre.

Lemann é tenista de jogo
lento, que prefere a calma
do fundo da quadra à
agressividade de ataque
junto à rede. As bolas altas.
ele rebate com um drive,
sem pressa, para dar tempo
de se colocar na posição
exata de receber a bola.
Não se considera um exce-
lente tenista. Para ele a

época em que jogou melhor
foi há 14 anos, quando pas-
sou seis meses participando
dè torneios internacionais
da Europa. Tinha acabado
die cursar a faculdade na
Suíça' e estava de férias.
Então participou da Copa
Davis, jogando pela Suíça

o regulamento da com-
petição .lhe dá esse direito
por ser ele filho de suíços

e no ano seguinte dis-
putou a mesma Davis pelo
Brasil. Foram bons tempos,
mas depois que começou a
trabalhar e se casou, o tênis
passou a ser sua segunda
atividade mais Importante.
O trabalho e a família vêm
antes. Mas continuou ga-
nhando campeonatos, der-
ratando inapelavelmente os
adversários em apenas dois
sets, ou suportando mais de
cinco horas de jogo para
vencer o Campeonato Bra-
sileiro de 1975, quando supe-
rou Fernando^Gentdi.

Por esses motivos e por
sua forma física, apesar dos
37 anos, Lemarun é o tenista
mais admirado do Rio. An- ,
tes de começar o jogo de

anteontem contra Reno
Figueiredo, de 28 anos, na
decisão do Campeonato
Aberto de Ia. Classe, dava-
se como certo que Reno ven-
ceria pelo menos um set,
mas o jogo teria Lemann
como ganhador. Reno tinha
se preparado como nunca,
e iniciou a partida marcan-
do logo dois games, surpre-
endendo o adrversário.

— Nos cinco games prin-
cipais — comentou Reno no
final do jogo em que não
ganhou nenhum sei — eu
fazia 40 a 15 mas não con-
seguia fechar o ponto. Não
sei o que houve. Joguei
bem, joguei melhor do que
na decisão do Campeonato
Individual, e m setembro,
mas não consegui fechar
bem os pontos.

Não satisfeito com o re-
sultado Reno avisou que em
1977 derrotará Lemann.
Sorridente e .cansado, Le-
mann ainda teve tempo de
responder — No próximo
ano não. O ano de cearense
foi este, agora acabou sua
chance.

Paris — Embora a Asso-
ciação de Construtores de
Fórmula-1 (ACF-1) tenha
garantido a realização do
Grande Prêmio da Argenti-
na no próximo dia 9, Plerre
Ugeux, presidente da Co-
missão Desportiva Interna-
cional (CSI) da Federação
Internacional de Automobi-
lismo (FIA), ameaçou can-
celar todo o Campeonato
Mundial de 1977, se os fa-
bricantes não concordarem
em receber dos organizado-
res as taxas previamente
estabelecidas.

Numa tentativa de pôr
fim ao atrito que ae estende
há um mês entre a ACF-1
e os organizadores, alguns
dos quais ligados à World
Championship Racing
(WCR), Ugeux disse que 6e
nenhuma das partes con-
cordar com o plano que
prevê 285 mil dólares (Or| 3
milhões 420 mil) para corri-
idas na Europa e 330 mil dó-
lares (Or$3 milhões 960
mil) pana as provas ex-
itra-Eiiropa "não haverá um
Campeonato de Fórmu-
la-1". Pará substituí-lo, a
CSI realizará um campeo-
nato usando os carros da
Fórmula-2.

VOLTA AO KART

Os quatro pilotos que re-
presentam o Brasil no Cam-
peonato Mundial de Fórmu-
la-1 — Emerson * Fittipal-
di, José Carlos Pace, Ingo
Hoffman e Alex Dias Ribei-
ro — confirmaram suas
presenças hoje na "Prova
dos Campeões", de kart, que
será realizada em Interla-
gos, sob o patrocínio da Fe-
deração Paulista de Auto-
imobilismo e com a renda
em benefício de várias ins-
tituições de caridade. Emer-
son, Pacè e Alex começa-
ram suas carreiras pllotan-
do karts.

São Paolo
ganha mais
nos JEBs

Porto Alegre — A dele-
gação die São Paulo obteve
o maior número de primei-
ros lugares nos VHI Jogos
Escolares Brasileiros, JEBs,
encerrados ontem à noite
com as finais de andebol,
vôlei, basquete, water-pólo e
ginástica rítmica esportiva.

O Rio de Janeiro ficou em
segundo lugar, com os tro-
féus conquistados em atle-
tismo feminino, saltos orna-
mentais masculino e femi-
nino, water-pólo, arco e fie-
cha masculino e feminino
e ginástica rítmica esporti-
va (com resultado extra-ofi-
ciai). Nas finais de xadrez,
ontem, os cariocas derrota-
ram os mineiros e garanti-
ram o terceiro lugar.

Os vencedores das compe-
tições encerradas até ontem
à tarde: São Paulo em na-
tação masculina e femini-
na, atletismo masculino, ju-
dô e iatismo; Rio Grande
do Sul — Esgrima; Distrito
Federal — ginástica olímpi-
ca masculina; e Bahia —
ginástica olímpica femini-
na.

Em p o r t a r i a publicada
ontem no Diário Oficial da
União, o período de afasta-
mento dos estudantes que
participam dos JEBs foi
considerado pelo Ministro
da Educação, Ney Braga,"atividade curricular regu-
lar para efeito de apuração
de freqüência".

Diariamente,
de 23:00 a 01:00 hora.
I/ACD

Patrocínio da _PrJ^_i^fl_FM RÁDIO JB FM 99.7 MHz.
Onde você voa com quem gosta.

Campo Neutro
José Inácio Wemeck

-m m- INHA primeira lição de iatismo fica
/l/J sendo de que se veleja mesmo com

JL fJL chuva. Ao acordar em meu refú-
gio nas montanhas, vejo a chuva,

o vento, as nuvens cinzentas e digo comigo
mesmo: "Hoje não se veleja".

Velejava-se e a tardia compreensão do
fato vale-me o olhar um pouco irritado de
minha turma, esperando ali no cais por este
principiante retardatário. Somos todos prin-
cipiantes, aliás, com a perplexidade da rosa
dos ventos e da força áe contra-abatimento,
que nos vai sendo pacientemente explicada
pelo professor Bruno, um francês que diz
em português coisas com aquela graça só
sabida por estrangeiros.

* * *

*>¦**« OU todo perplexidade. Não consigo dar
V^ o nó direito, nem o lais de guia. A volta
K^ fiel (ou será volta do fiel?) ainda sai,

com algum esforço, mas onde enguiço
em definitivo é no nó de cunho, um laço ex-
tremamente simples, que consiste em um nó
de oito arrematado por um e invertido.

Assim, nesta explicação alfanumérica,
a coisa parece perfeitamente exeqüível, mas
não em meus dedos emperrados, onde o cabo
(nunca se diz corda em linguagem náutica)
está sempre apontando para o lado errado.
Tomo mentalmente a resolução de, uma vez
em meu próprio barco, ignorar as boas re-
gras e adotar o laço de sapato.

E' belo velejar, e vento e professor nos
levam pelas águas da baía. Sabe o leitor o
que é a orça, a orça folgada, o través, a alhe-
ta? São tudo direções do vento, e a orça me
parece em especial intrigante, pois é o má-
ximo em que o cidadão pode navegar de en-
contro ao vento, o que me parece quase um
desrespeito às leis da natureza.

E é mesmo, pois, qualquer descuido e
lá estamos, de nariz contra o eixo do vento.
Parados, com ar capadócio, enquanto o pro-
fessor nos descompõe. Mas, uma vez domina-
da a técnica, que beleza. Estamos na orça,
ganhamos velocidade e gritamos (ou me-
lhor, grito eu): "pronto para cambar".

"Pronto para cambar", responde o ei-
dadão que folga a vela. "Pronto para cam-
bar", responde o que a caça. E cambamos.
Cambamos por d'avante, na linguagem poé-
tica dos mares, aproveitando o impulso do
barco para atravessar o vento e passar para
o outro lado, onde ele nos bate agora a bom-
bordo e nos faz aproximar em ziguezague do
Pão de Açúcar.

* * *

y—j U por mim me deixava seguir, que a
/y vento é bom, a amura melhor, e, na

M J orça folgada, o barco vai que é uma
beleza. Mas assim não chegamos

nunca ao nosso destino, que é teoricamente
alcançar uma ilha onde passaremos alguns
dias em comunhão com a natureza, e o in-
cansável gaulês nos ensina agora a cambar
de roda, que vem a ser dar uma volta com-
pleta com o barco, como se estivéssemos de
carro a dobrar uma esquina.

Mas mesmo em nossas ruas por certo
não encontramos tanto perigo. Saiba o leitor
que, ao cambar de roda, a retranca da vela
grande está sujeita a atravessar áe um lado
a outro com grande velocidade, com risco de
quebrar o mastro ou até matar um tripulan-
te, como ocorreu na última regata Cape-
town—Rio. Mas saímos ilesos logo na pri-
meira tentativa, com exceção de meus óculos
escuros, que mergulharam para desaparecer
em segundos na água poluída de Botafogo.

E lá vamos, cambando por ã'avante e
cambando de roda, até que a chuva aperta,
o vento some e retornamos prosaicamente,
com o motor ligado e o aspecto lamentável
de pintos molhados. Recolhe-se a genoa, re-
colhe-se a buja, só não nos recolhem a nós
mesmos, pois somos ignorados pela lancha
que passa e ficamos longo tempo imobiliza-
dos junto à poita."E' bom velejar", áizem-me os amigos.
"E' bom velejar, pois você esquece áe tudo e
até do tempo". Mas aquela espera me trans-
forma de novo no mesmo ser civilizado e ur-
bano, a meditar atrozmente que, longe áe
passar alguns dias em comunhão com a na-
tureza, eu preciso é despencar-me no rumo
de meus diversos compromissos, sob pena de
torpe demissão por desiáia.

Ali estou eu, no O Veleiro Gaivota, sem
saber se se trata áe um veleiro chamado
Gaivota, ou um barco da classe gaivota cha-
mado O Veleiro. Reflito que, em todo caso,
quer uma quer outra espécie há áe ser
maior e mais ilustre áo que a categoria mar-
reco, onde em breve me lançarei a singrar os
mares. Mas estou no barco um instante e,
logo depois, estou no meu carro, a despen-
car-me para a cidade, a afligir-me com os
problemas, o Imposto de Renda, os sinais de
transito, e quase a arranjar uma discussão
com o guardador.

Mas ocorre-me que devem ser perdoa-
dos todos os que praguejam, pois eis que eles
não sabem velejar. Sorrio e enfrento a tar-
de. Amanhã estarei de novo na baía.



Ajuda de Caçapava é
valiosa para Falcão

K.^« ..•,.,:.:.¦¦..,:.:¦,.¦.¦..•.,..-.,...:«: ¦ ... ,..¦„. >.>: .... . .,,,.:: -A,, .... ;,.. ,,. »:,;.,.„s,„.j.

SSMüMPiiii

O meio-campo Falcão
considerou sua atuação na
Seleção Brasileira contra a
União Soviética a 1' de de-
zembro no Maracanã, mes-
jno jogando só o segundo
tempo, bem melhor do que
no Torneio Bicentenário da
independência dos Estados
Unidos, em maio, quando
sofreu críticas por não
manter o rendimento que
apresenta no Internacional.
Alegando que a presença de
Caçapava, também do In-
rter, favoreceu sua boa apre-
sentação contra os soviéti-
cos, Falcão oisse que em
maio encontrou dificulda-
des para cumprir a função
tática que lhe foi determi-
nada:
"'— Fui KJiesignado para fl-
car à frente dõs zagueiros,
mas na época estava há
meio ano sem atuar nessa
posição — explicou o joga-
dor. — Estou acostumado a
outro estilo no Inter, • por
asso a presença do Oaçapa-
va me favoreceu contra os
soviéticos, porque Jogaimos
da mesma maneira, aper-
taüdo o adversário em seu
próprio campo. Agora estou
atuando na frente, como na
Seleção Olímpica de 72,
quando Dirceu e Rubens
Galaxe ficavam iriais atrás.

ÍJM JOGADOR SIMPLES

Falcão costuma dizer que
pessoalmente acha o Inter

mais importante do que a
Seleção, mas com isso não
quer mostrar desinteresse
pela convocação. Explica
que apenas não gosta de
pensar muito na Seleção,
com medo de não ser cha-
mado e sofrer uma de-
cepção, como Já viu aconte-
cer com outros jogadores do
Rio Grande do Sul. Com a
mesma simplicidade que fa-
Ia sobre a Seleção, Falcão
também define seu estilo de
jogo:

 Eu acho que futebol
também é espetáculo e que
os times devem dar à sua
torcida algo mais do que
simples tltórdas. Também
fui torcedor, do Inter, e
quando o time ganhava eu
ainlda queria que o Bráulio
desse um balãozinho num
adversário e que o Scala
salvasse um gol de cabeça.
Mas tudo Isso deve ter um
sentido prático. O atual
meio-campo do Inter tam-
bém tem habilidade. Qual-
quer um de nós pode colo-
car a bola no ombro, no
peito ou na cabeça e ficar
brincando'. Mas para que, ae
não.há vantagem nisso?

Os jqgaldores do Inter fa-
zem rodízio no melo campo
e isso facilita a tarefa de
todos no setor, segundo
Falcão. Ele, que sempre fica
treinando novas jogadas
após o técnico sair de cam-
po, acha que o interesse de
todos pelos treinamentos
tem sido essencial para o ti-

i me.
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Brandão promete definir
Seleção na quinta-feira

RjSzmtreina^^ embora não esteja escalado para amanhã

O técnico Osvaldo
Brandão disse ontem, no
Othon Rio Palace Hotel,
que anunciará oficial-
mente quinta-feira quais
serão os titulares da Se-
leção Brasileira para o
início dos treinamentos,
a partir de 7 de janeiro,
ao mesmo tempo em que
divulgará a lista dos
c on v oc a d os, que, em
princípio, terá apenas 26
dos 29 convocados.

Brandão adiantou que
faz questão de que a Se-
leção dispute pelo me-
nos cinco amistosos du-
rante a fase de prepara-
ção, antes de viajar a 1.°
de fevereiro, para Bogo-
tá, onde enfrentará a
Colômbia, dia 20, pelas
eliminatórias da Copa
do Mundo. Até agora só
há um amistoso acerta-
do: contra a Bulg^-ria,
dia 23 de janeiro, em
São Paulo. Se a CBD
não conseguir adversa-
rios internacionais, o
técnico está disposto a
lançar a Seleção contra
times brasileiros.

TIME PROVÁVEL

Com base em declara-
ções anteriores de Bran-
dão, o time titular deve-
rá ser Leão, Nelinho
(Carlos Alberto Torres),
Amaral, Beto Fuscão e

América só vai comprar
Perivaldò se preço não
ultrapassar os 800 mil
'. Se o Bahia insistir em co.
brar Cr$ 2'milhões pelo pás»-
sedo lateral-ddreito Perival-
do, o presidente do América,
Wilson Carvalha!, que viaja
hoje para Salvador a fim-
de íaaer. uma proposta de
Cr$ 800 mil, desistirá do ne-
gócio. Contentar-se-á emtão,
em matéria de lateral-di-
xeii», com o e x- j u v e n i1
Uchoa,,do Fluminense.
•' Mesmo a contratação de
TJchoa, porém, não é coisa
garantida. Embora o presi-
dente Caryalhal afirme que
íechará negócio por Cr$ 150"iüil, no Fluminense o que sé
diz é que o presidente Hbr-
ta não faria negócio por es-
se preço envolvendo um jo-'
gador que considera "pro-
andssoTV .,-,';-

SO RUSSO

Única contratação certa
mesmo, por.. enquanto,, do
América^ ,é o apoiador Rus-
so, do Atlético de Alagói-
¦nlías, Bahia, por Cr$ 300

Coutinho
faz elogios
a

mil. O caso de Jorge Valen-
ça, lateral-esquerdo do Vitó-
ria que Carvalhal diz que
contratará amanhã, coruti-
nua' em compasso de espe-
ra. Olodoaldo poderá vir por
empréstimo para. o América
numa troca provisória por
Zecáo, Sena e Neco. O prazo
de prioridade do Cosmos de
Nova Iorque em relação a
Ctodôaldo terminou.

Tim volta ao Rio segun-
da-fetaa com Wilson Carva-
lhal e deverá assinar con-
trato com o América assim
que chegar. Durante uma
feijoada em Campos Sales,
será pago hoje o 13 salário
dos funcionários do clube.

, A noite, haverá a entrega de
prêmios para os melhores
da temporada de 1976- O jo-
gador Mário, emprestado
pelo Palmeiras como parte
do pagamento de Ivo, se
apresenta no América nos
primeiros dias de janeiro,
quando - acertará as bases
definitivas do contrato e
iniciará os habituais exa-

' mes-médicos.

Vasco joga
autorizado

Figueroa volta
Chile por 3,2 milhões

para o

Adüia pelo CND
7 > O técnico Cláudio Coutl-
nho considerou proveitosa a
excursão do , Flamengo ao
Norte e Nordeste. Explicou
que além dia oportunidade
de testar alguns jogadores
a temporada serviu pára o
clube colocar em dia sala-
rios e gratificações. No pia-
ho técnico, Coutinho des-
tacoü as atuações de Adilio.

Disse Ainda que ficou im-
pressionado com a populari-
dade do Falmengo em luga-
res como Santarém e Maça-
pá e com o prestígio de Zico
junto aos torcedores dessas
cidades. Coutinho acha que
em pouco-tempo Zico terá
fama igual & de Pele, quan-
do. o Santos era um grande
time. ,

Sobre sua situação no
Flamengo, o técnico esclare-
ceu que os entendimentos
estão condicionados ao re-
sultado das eleições pre-
sidencials no clube, dia 27.
Embora saiba que os três
candidatos se interessam
por sua permanência, o téc-
nico vai deixar a decisão
para os primeiros dias de
janeiro. A delegação do Fia-
mengo chegou ontem, às 14
horas.

Criciúma — Com autorl-
zação especial do CND, por-
que as férias dos jogadores
teriam de começar ontem,
o Vasco faz o último jogo
da temporada hoje, à s
16h30m, ho Estádio Heriber-
to Hulso, contra o Comerei-
ário local, reforçado do la-
teral-dlreito Pinga e do
meio-campo Jorge Luis, am-
bos doFigueirense.

O vasco, que receberá
Òr$ 120 mil pela apresen-
tação, tem chegada prevista
no rio para amanhã de ma-
níiã. O técnico Paulo Emílio
manterá a equipe que der-
rotou o Marcilio Dias, em
Itajal, por 3 a 0. No Comer-
ciário, Pedro Figuclró tem
uma dúvida no ataque, en-
tre Renato e Inerte.

Os times: Comerciário —
Cabral, Pinga, Otávio, Deda
e André; Doriva, Dirceu e
Jorge Luís; Serginho, Re-
nato '(Laerte) e Jorge. Vas-
co • — Mazaropi, Orlando,
Abel, Gaúcho e Marcelo; Zé
Mário e Zanata; L uis
Fumanchu, Ramon, Zan-
donaide e Luís Carlos.

Para pagar os meses de
novembro e dezembro, e o
13.° salário, o Vasco terá
uma despesa de pouco mais
de Or$ 1 milhão. Com a
cota da apresentação de ho-
je, o clube terá arrecadado
apenas Cr$ SOO mil na atual
excursão.

Porto Alegre — O zagueiro chile-
no Figueroa — considerado o melhor
da posição nos últimos cinco anos no
Brasil — teve o seu, passe negociado
ontem pelo Internacional com o clu-
oe Palestino, do Chile, por 300 mil dó-
lares (cerca de Cr$ 3 milhões 600 mil).
O jogador abriu mão dos 15% a que
tinha direito e se despedirá a 26 de
janeiro, atuando pelo Inter contra o
Palestino, num amistoso no Estádio
Beira-Rio. ' -7

Ao mesmo tempo que se desfazia
de Figueroa, o presidente do Inter-
nacional, Frederico Balvé, procurava
o técnico Rubens Minelli para se des-
culpar publicamente das declarações
feitas contra este, ao saber de sua
ida para o São Paulo, na véspera. As-
sim, Minelli deixará o clube após o
amistoso de amanhã, contra a Sele-
ção da Caixa Econômica, mas sem
quebrar suas > relações corri os ãm-
gentes: , M ..

— Eu não tive intenção Ae dizer
nada que desabonasse Minelli, pois
ele íoi um dos maiores treinadores
que já passaram pelo Inter. Agora,
vamos procurar com calma um tecni-
co capaz de prosseguir o seu trabalho^
— afirmou Balvé.

Pagamento parcelado
Tão logo se efetivou a transação

de Figueroa, este passou a distribuir
cartões de visita em que seu nome
figura como diretor do Banco Regio-
nal de Linares, do Chile, que ajuda-
rá o custeio-de seu salário.O passe
será pagada seguinte forma: 100 mil
dólares à vista; uma cota idêntica,
assegurada para o amistoso do.dia 26,
e mais 100 mil.em duas, partidas que
o Internacional fará em Santiago —
dia 9 de fevereiro, contra o Palestino,
e dia 12 ou 13, contra d Seleção Chi-

. lena, quando então Figueroa. já de-
¦ fenderá as equipes de seupais.

A' direção do Internacional havia
fixado o passe em 1 milhão de dólares
(cerca de Cr$ 12 milhões) e ontem
anunciou a venda por 400 mil dólares
(cerca de Cr$ 4 milhões SOO mil). En-
tretanto, o presidente do Palestino,
Enrique Atai, exibiu o contrato firma-
do com o vice-presidente do Interna-
cional, Artur Delegrave, pela quantia
de 300 mil.

Por exigência do Internacional, o
presidente, do Palestino assinou um
documento comprometendò-se a não
vender o jogador para outro clube
qualquer, hipótese em que o clube bra-
sileiro terá direito a uma indeniza-
ção de 500 mil dólares (cerca de Cr$ 6
milhões).

Artur Delegrave considerou boa a
transação:

— Gostaríamos de manter Figue-
roa na equipe. Mas como sua decisão
de regressar ao Chile era irreversível,
conseguimos o máximo por ele, ou se-
ja, uma quantia que só clubes euro-

véus teriam condições áe desembol-
sar. Além disso, ele nos custou ape-
nas CrS 350.mil, há cinco anos, com-
prado ao Pefiarol.

Por quatro anos »
Figueroa assinou um contrato em

branco com o Palestino, pelo prazo de
quatro anos. Atualmente com 30 anos,
ele pretende encerrar a carreira nes-
te clube, atual vice-campeão do Chi-
le. O Palestino assegurou ao jogador o
mesmo salário percebido no Inter —
Cr$ 40 mil mensais. Para tanto, con-
tara cóm a ajuda do Banco Regional
de Linares, do qual o presidente Atai
é um áos donos, e de uma agência de
publicidade, que responderá por 40%
daquela quantia.

O motivo principal da volta de
Figueroa ao Chile foi a pressão feita
por sua mulher Marcela, desde o ini-
cio do ano, quando receberam algu-
mas ameaças anônimas contra os
dois filhos do casal. Ontem, Marcela
estava feliz:Contando o tempo, de Penarol,
já saímos do Chile há quase 10 anos.
Nossos filhos nunca viveram lá e cer-
tamente terão dificuldades de adap-
tação escolar.

Figueroa também parecia satis-
feito.com a transação: .

Eu queria deixar o Inter assim
mesmo, sem atritos. Volto feliz para o
Chile, pois consegui solidificar meu
nome no exterior e agora posso en-
cerrar a carreira tranqüilamente. An-
tes, espero defender o meu pais em
uma Copa do Mundo.

Castilho visado
Ainda sobre as suas declarações

contra Rubens Minelli, o presidente
Balvé disse ter se expressado num
momento de irritação, mas que preza-,
va muito o técnico. Lembrou que o
Internacional dispõe de tempo para
encontrar um novo treinador, até o
inicio da temporada de 77. Mas des-
de logo eliminou as especulações em
torno de três nomes: Zezé Moreira,
Jorge Vieira e Bino Sani.

¦ Já temos alguns técnicos em
vista, mas só vamos divulgá-los no
momento oportuno. Entretanto, asse-

¦ guroque estes três não estão cogita-
dos — explicou Balvé.

Apesar das declarações do diri-
gente, o, nome do técnico Carlos Cas-
tilho — ex-goleiro do Fluminense e da
Seleção Brasileira — começou a ser
citado com insistência ontem, como
possível substituto de Minelli. Casti-
lho treinou o Operário de Mato Gros-
so, este ano, e pretendia se transferir
para o Fortaleza. O assessor do De-
partamento de Futebol do Internado-
nal, Gelso Corbelini, seguiu para o
centro do pais, ao que se sabe com o
objetivo de contratar Castilho.

Marco Antônio (Mari-
nho); Givanildo, Riveli-
no e Zico; Gil, Roberto e
Lula. Miguel e Getúlio,
que fizeram exames or-
topédicos ontem, no Mi-
guei Couto, não estão
bem. Marco Antônio e
C a r p eggiani também
preocupam.

Zico, que se apresen-
tou ontem — ele estava
excursionando com o
Flamengo — se machu-
cou na perna e talvez
não integre a seleção da
Caixa no jogo de ama-
nhã, contra o Interna-
cional, no Beira-Rio. O
a t a c ante acrescentou
que está muito cansado
por causa dos jogos se-
guidos, o que aumenta a
possibilidade de que não
seja escalado. A decisão
será hoje, após o jogador
ser novamente examina-
do por Lídio Toledo. Os
demais convocados para
o amistoso de amanhã
fizeram treinamento es-
pecial na aparelhagem
cedida pela Top Bell.

O time que começa-:
rá os treinamentos —
Brandão fez questão de
afirmar — não será o
definitivo para as elimi-
natórias. Ele pretende
fazer várias experiên-
cias, sobretudo com Fal-
cão no meio-campo. Nes-
te caso, adiantará Zico

para formar o ataque
com Gile Roberto, ti-
rando Lula.

Ainda segundo Bran-
dão, a Seleção Brasilei-
ra para a Copa na Ar-,
gentina só será convoca-
da em março de 1978,
após o fim do Campeo-
nato Nacional. A gran-
de preocupação do técni-
co, na reunião com os
jogadores, foi chamar a
atenção para o fato de
que quem não estiver en-
tre os 26 poderá ter
oportunidade, desde que
conste na relação dos 40.

Acompanhado do
médico Lídio Toledo,
Brandão irá segunda-
feira ao Município do
Embu, em São Paulo,
para vistoriar o Hotel
Rancho Silvestre. O lo-
cal da apresentação dos
jogadores, em janeiro,
depende da opinião de
Lídio: se achar que não
há condições para trei-
nar e atender aos convo-
cados em São Paulo, eles
ficarão no Rio até o dia
18 de janeiro.

O técnico Osvaldo
Brandão indicou ontem
como seu auxiliar na
preparação da Seleção
Brasileira, o professor
Clarlesso, que é um es-
pecialista em treinamen-
to de goleiros.

CBD e CND São contra Cruzeiro
inclusão ide mineiros
no campeonato do Rio

No momento em que fo-
mem chamadas a se pranun-
ciar sobre o plano — já a
caminho de execução depois
da última assembléia-geral
da FCF — de incluir três
clubes maneiros no Campeo-
nato Carioca, em 1977, as
assessorias jurídicas da
CBD e do CND serão contra
a pretensão dos represen-
tantes do Rio e de Minas.

Acham os membros das
assessorias jurídicas ide ca-
da uma das entidades que
•a aprovação de tal novida-
de viria prejudicar não só
o futebol do interior de Mi-
nas Gerais, cujos clubes já
participantes do campeona-
to estadual seriam despres-
tdgiados, mas também o do
Estalo do Rio, que começa
a surgir através de Campos
e Volta Redonda.

ESFORÇO VAO

Esse seria um primeiro
passo, na opinião dos mes-
mos assessores, para acabar
com os campeonatos regio-
nais e todo potencial que

cada um desses campeona-
tos, bem trabalhados, ainlda
pode dar. No caso do Estado
do Rio, dois clubes de Cam-
pos e um de Volta Redonda
já participam, como convi-
dados, do Campeonato Ca-
rioca. No futuro, esses clu-
bes e outros de outras cida-
des-poderão reforçar o que
já então será o Campeonato
Fluminense, sob a nova Fe-
deração. Se houver a mistu-
ra de Atlético Mineiro, Cru-
zeiro e América de Belo Ho-
rizonte com os clubes cario-
cas todo o esforço nesse
sentido será vão.

Não houve um pronuncia-
mento oficial, ainda, em
torno do assunto, de mem-
bros das assessorias jurídi-
cas tanto da CBD como do
CND iíorque o assunto of ici-
almente ainda não existe.
Mas, quando forem cônsul-
tados, serão contra — pro-
nunciamenito que poderá
ser uma ducha fria também
na idéia da Confederação
Brasileira de Futebol, lan-
cada pelo presidente do Flu-
minense, Francisco Horta.

Coríntians põe Neca e
Moisés à venda sob a
acusação de desrespeito

São Paulo — Acusados
pelo presidente Vicente Ma-
teus de tumultuar o am-
biente do clube e desrespei-
tar os companheiros, Moisés
e Neca abriram ontem a lis-
ta de jogadores a serem
dispensados pelo Oorín-
tians. Outros nomes ainda
não confirmados mas que
deverão constar da relação
são os de Lance, Sérgio,
Adãozinho, Cláudio, Pita,
Adilson, Vieira, Vágner,
Daércio e Toninh© Metra-
lha.

Vicente Mateus, que
anunciou o primeiro reforço
para a campanha de 77 —
o lateral-esquerdo Cláudio,
comprado ao Esporte de Re-
cif e por Cr$ 500 mil — nao
nega que Moisés e Neca ti-
veram os passes postos à
venda por causa dos inci-
dentes ocorridos durante a
distribuição dos prêmios pe-
Ia conquista do segundo lu-
gar no Nacional.

— Eles foram egoístas e
desrespeitaram os compa-
nheiros. S e continuassem
no Coríntians, iriam preju-
dicar o bom ambiente no
time — disse.

OS NOMES

O goleiro Tolnho, também
do Esporte, e o ponta-direi-

ta Lúcio, da Ponte Preta,
igualmente interessam ao
Coríntians. Tolnho, revelado
por Duque à época em que
o treinador do Coríntians
dirigia o Esporte, deixou
Tobias na reserva durante
mais de um ano.

A grande contratação que
o Coríntians pretendia fa-
zer neste final de ano era
a de Amaral, mas o presi-
dente do Guarani, Leonel
Martins de oliveira, evitou
sequer iniciar negociações.

O Guarani se recusa a
discutir a hipótese de ceder
Amaral. Ao contrário, espe-
ramos conseguir reforços no
Coríntians. Nossa meta é o
lateral Vladimir.

A vista dessa reação, Ma-
teus- passou a se interessar
por Ancheta, zagueiro do
Grêmio, como confessou on-
tem. •

Ancheta, Palhinha e
qualquer outro jogador em
nível de seleção, interessam
ao Coríntians. Ainda não f 1-
zemos contatos com esses
dois, mas tentaremos con-
tratá-los. Temos dinheiro
para isso.

depende dem:
Palhinha í

BeZo Horizonte — A au-
sencia de Palhinha, motl-
vada pelo agravamento üa
contusão, no joelho direito,
impediu que o time do Cru-
zeiro tivesse a escalação
confirmada no coletivo de
ontem à noite, o último pa-
ra a partida com o Bayern
Munique, na terça-feira.
Além de inchado, o local da
contusão apresenta peque-
no derrame e só amanhã,
após novo exame médico,
será dada a palavra final
sobre o aproveitamento do
atacante. '¦>'

Os médicos acreditam que
Palhinha se recupere a
tempo de ter sua presença
confirmada na decásão com
o Bayern, mas oaso o derra-
me se agrave, Eduardo jo-
gará na ponta direita, com
Jairzinho no meio.-A esca-
lação do Cruzeiro será a dó
coletivo de ontem: Raul,
Nelinho, Morais, Osires e
Vanderlei; Plazza e Zé Car-
los; Eduardo, Jairzinho,
Dirceu Lopes e Joãozinho.

DIA LIVRE

Toda a equipe está libera-
da desde ontem à noite e só
se reapresentará amanhã,
quando haverá batè-bola,«,
à noite, o início da concen-
tração. A exceção é Palhí»
nha, que deverá compare-
cer hoje à tarde á Toca dá
Raposa e repetir os exerci-
cios especiais a que se *ub-
meteu ontem. Para a reser-
va estão relacionados Hélio,
Foriam, Vai do, Ronaldo,
Darci Meneses e Eduardo,
este nó caso de Palhinha
poder jogar.

A previsão é de que a
venda antecipada alcance
ainda hoje o total aproxl-
mado de Cr$ 2 milhões 500
mil. Se todos os ingressos
forem vendidos até terça-
feira, dia do jogo, a renda
chegará a Cr$ 6 milhões 500
mil.

FÉRIAS DE CRAQUE

O Bayern pediu ontem ao
Cruzeiro que reserve a suíte
presidencial do Hotel dei
Bey para Beckenbauer e
sua mulher, o que comprova
a intenção do jogador de fi-
car no Brasil para gozar fé-
rias. O restante da dele-,
gação voltará para Munique
na quarta-feira.

O técnico Zezé Moreira
deu ontem indícios de que
continuará no Cruzeiro, ao
divulgar o programa de Xé-
rias e de primeiras ativida-
des para os jogadores após
a reapresentação. Zezé Mo-
reira admitiu ontem que o
agravamento da contusão
dePalhinhaprejudicou
seus planos, mas nem isso
conseguiu alterar sua costu-
meira tranqüilidade.

-1LUGÂ EDO
BONS COLÉGIOS EXISTEM ALGUNS, MAS... 

^RESULTADOS 
SOMENTE O IMPACTO PODE APRESENTAR!

IMPACTO
1974 - BENJAMIN
1975 - SANTIAGO 

"

1976 - ALHANATI
1977 - SÉRGIO RICARDO
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VOLTARAM A
APRESENTAR:

KING KONG
O PODEROSO GORILÃO Silio Boccanera

Correspondente

VI
Todo o esquema armado: uma briga entre dois es-
túdios pelo direito de filmagem colocou a fera nos
jornais gratuitamente; agarrada pêlo gorila roman-
tico, à mocinha adivinha seu signo; um escritor
narra a história da filmagem e da produção de
Dino de Laurentus, outro conta o enredo do pon-
to-de-vista do macaco; vão ser lançados uma bebi-
da e bombons com o nomezinho do gorila. Desde
ontem nos cinemas, em quase todos os Estados Uni-
dos, aparece o King Kong-76, e a crítica já tratou
de dizer que não é tão ruim assim, que o "clássico"

nada perdeu, etc. Trata-se de recuperar rápida-
mente os 24 milhões de dólares investidos na pro-
dução, conseêuir uma "margem de lucro substan-
ciai", e permitir que as platéias de todo o mundo
substituam em seus sonhos o milionário Tubarão.

•v- OS ANGELES —
B Estreou ontem a
J j versão 1976 do

; ¦» m filme King Kong,
\ surpreendendo. favorável-

mente os puristas que não
acreditavam na recriação
adequada de um clássico. A
reação de muitos que já vi-
ram a fita em sessões es-
peciais indica que os 24
milhões de dólares investi-
dos na produção atual (a
de 1933 custou 513 mil dó-
lares) serão recuperados
rapidamente, com substan-
ciai margem de lucro.

O novo King Kong man-
tema qualidade do origi-
nal na sua relnterpretação
do mito da Bela e a Fera
e dos poderes destruidores
da civilização e do amor.
As modificações são mais
vòltàaási para tornar os de-
talhes da aventura mais
aceitáveis: para a- platéia.
dos anos 70. . . « .

Por exemplo: o gorila-76
é encontrado numa ilha i
misteriosa acidentalmente
descoberta por um satélite
artificial, e quem vai bus-
cá-lo não são aventureiros
à cata de criaturas pré-his-
tórlcas, como no filme de
1933, 'mas uma expedição
financiada por uma empre-
sa de petróleo interessada
em explorar os recursos da
região. Kong é levado para
Nova Iorque por um super-
petroleiro, e sua luta con-

tra a civilização não se eu-
cerra mais no topo do Km-
pire State Building, e sim
nas duas torres do recém-
construido World Trade
Center.

Não falta um toque de
humor-76. Quando Kong
agarra a bela jovem (Jessl-
ca Lange, ex-manequim de
modas), ela grita e se de-
bate, mas logo procura
acalmar a fera com um co-
men tário que não ocorreu
a Fay Wray em 1933: "Você
deve ser Aries".

Os efeitos especiais refle-
tem os milhões que foram
investidos na produção, e o
gorila-mecanico de 12 me-
tros, usado em algumas ce-
nas, parece tão real quanto
o homem fantasiado de
animal, que aparece em
outros p 1 ario s; sobretudo
close-ups do rosto e dos
olhos.

Se a descrição dt King
Kong e sua, produção evo-
cam um certo sabor de Tu-
barão — o filme-ferar
fortuna do ano passado —
isso é mais do que coinci-
dência, pois o objetivo do
produtor é justamente su-
perar o recorde de bilhete-
ria do mais rendoso filme
na história do cinema. Se
possível, usando os meamos
truques promocionais.

A campanha de publici-
dade, concebida pela Para-
mount (encarregada d a

distribuição nos Estados
Unidos e Canadá) começou
em novembro do ano pas-
sado, com anúncios nos
jornais sobre o Início da
filmagem. Uma ajuda,ex-
tra foi dada pela briga com
ps estúdios da Universal,
que alegavam ter direitos
sobre a recriação do clássi-
co. A Universal perdeu a
batalha legal e o novo
King Kong ganhou espaço
gratuito na imprensa.

A Paramount encomen-
dou ainda a um escritor o
livro A Criação do King
Kong de Dino ãe Lauren-
tiis, e 1 milhão de cópias fo-
ram distribuídas através
dos Estados Unidos para a
semana d o lançamento.
Como disse o diretor de
marketing do estúdio, Gor-
don Weaver, a campanha
publicitária foi planejada
de tal forma que "se as
pessoas não tivessem oxvU
do falar do filme em todas
as pequenas cidades d o
pais, não teríamos atingido
nosso objetivo promocio-
nal." Segundo o diretor-
executivo de publicidade da
Paramount, Steve Rose,
graças à campanha há um
grau de percepção do'filme
em todo o país da ordem
de 98%.

A 

Paramount sozinha
reservou 2 milhões
de dólares para a
publicidade do 111-

_eé'masr outras empresas
associarão seus produtos à
imagem do gorila-gigante,' 
elevando as despesas de
promoção de King Kong a
10 ou 15 milhões de dóla-
res. Já são vistos na impren-
sa anúncios do King Kong
Cocktail e, em breve, sai-
rão no mercado bombons
King Kong. À venda nas li-
vrarias, além da história
da filmagem, há o livro
My Side, a versão da aven-
tura sob o ponto-de-vista
do gorila.

Apesar do trabalho cor-
reto do diretor John Guil-
lermin, do roteirista Lo-
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renzo Semple Jr., dos ato-
res (Jeff Bridges, Charles
Grodin, John Randolph, Ed
Lauter, e Jessica Lange),
dos especialistas em efei-
tos especiais e de outros
técnicos, King Kong-76 é
sobretudo uma obra de
Dino de Laurentiis,- um
quase falido produtor ita-
liano que emigrou há três
anos para, Hollywood
onde se transformou no
Tycon do cinema atual,
um todo-poderoso homem-
empresa que manipula dl-
retores atores, roteiristas e
sobretudo muito dinheiro,
para fabricar sucessos co-
mo Death Wish, Serpico,
The Valachi Papers, Three
Days of the Condor e Face
to Face.

Em Hollywood, Laurentiis
vem sendo criticado por
ter demitido Robert Alt-
man do projeto Ragtime,
depois do fracasso do dire-
tor com Buffalo Bill and
the. Indians (e apesar do
sucesso de Nashville). Se,
para alguns, Laurentiis é o
businessman insens í v e 1,
para outros ele é um em-
presárlo que entede o pro-
cesso de criação.

Poucos produtores
têm talento para falar com
artistas em sua lingua —
disse Ingmar Bergman, em
entrevista recente. — Dino
fala e entende essa língua
e confia nos artistas que
têm integridade completa.

Laurentiis está produzin-
do The Serpenfs Egg, o
mais recente filme de
Bergman, atualmente sen-
do rodado em Berlim.

Produtor de clássicos do
cinema italiano, como Ar-
roz Amargo, A Estrada, e
Noites de Cabíria, Lauren-
tis tem um faro apuradd'5
para o gosto do espectador
americano.

O público é meu pa-
trão — disse ele, recente-
mente. — Tento fazer fil-
mes para uma platéia e
não para os críticos, que
nada representam na bl-
lheterla. O público não lê
críticas, com exceção de
poucos filmes. Só quando
se lança um filme de Berg-
man ou de Feliini é que o
critico é importante.

A indústria americana
(de cinema) é a melhor do
mundo — disse ele. — Não
há concorrência dos euro-
peus, com poucas exceções.
O s cineastas americanos
aprenderam com os euro-
peus. O neo-realismo, por
exemplo,-nasceu na Itália,
mas os americanos o adap-
taram melhor em filmes
como Taxi Driver. E o mais
importante é que existe
muito talento jovem noa
Estados Unidos e pouco na
Europa.

Nos Estados Unidos, Lau-
rentis encontrou não mais
a Hollywood de Zanuck,
Zukor, Goldwyn e Màyer,
os gigantes do passado, e
sim os grandes conglome-
ra,dos multinacionais, onde
produtores são contratados
a cada projeto, muitas ve-
zes trabalhando sob salário
na supervisão die um invés-
timento que não é seu.

Laurentiis enfrentou a con-
corrência, investiu seu pró-
prio dinheiro (e o de ai-
guns sócios anônimos), fra-
cassou algumas vezes (Buf-
falo Bill, Drum), mas con-
seguiu sucessos suficientes
para se transformar numa
indústria que hoje desper-
ta a inveja dos grandes es-
túdios.

E' muito simples —
explicou ele — sou um
showman. Eles, não.
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Agarrada pela fera, Jessica Lange ~amo<driJia
na versão atual — procura livrar-se com
um comentário, que não ocorreu a Fay
Wray em 1933: "Você deve ser Aries" ! • L
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UMA JANELA SEMPRE ABERTA PARA A NATUREZA
Descubra a agradável sensação de ter a natureza mais perto
de você, em sua casa, no seu local de trabalho...

PAINÉIS FOTOGRÁFICOS SELECTA
Pela profundidade que tem, tornam os ambientes mais amplos e comple-
tam com elegância a decoração. 83 motivos em cores para portas e paredes
a partir de CrS 890,00. Colocação limpa, fácil e ultra rápida. Ligue agora
mesmo para a ACAB'.
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Cartas

ATENEU

"Este jornal, nas edições de 2 e 7/12, pu-
bllcou cartas de autoria de Rudy Mattos da
Silva e Genaro Rangel, respectivamente, em
que retificam os dizeres de carta anterior, de
Bruno de Almeida Magalhães, a respeito do
Ateneu de Raul Pompéia e sua exata locali-
zação, se no Rio Comprido (como está no tex-
to do romance) ou no suntuoso prédio da Rua
Ipiranga n"? 70, onde se acha atualmente o
Instituto João Alves Afonso.

Os missivistas não disseram tudo, apesar
de prestarem valiosa contribuição. Em 1859,
Augusto Teixeira de Freitas (cuja biografia
acabamos de escrever) adquiriu vários lotes de
terreno na Rua Ipiranga n"? 4. Neles, fez edifi-
car um palacete, para sua residência, de gran-
des proporções, com dois pavimentes (10 jane-
las de frente e porta de entrada no primeiro
andar, e 11 janelas no segundo),'com terraços,'
pisos de mármore, gradls de ferro, e outras
suntuosidades. Esse palacete, mais tarde, foi
ampliado, e hoje em dia. é a imensa edificação
onde se encontra o Instituto João Alves Afonso.

A numeração atual (70), que em 1859 era
4, foi primariamente substituída por 20 (viri-
te), conforme consta do Registro Geral de
Imóveis, fls 193, livro 4 R, averbação à mar-
gem da transcrição n° 8873, de outubro de
1939. Foi n° 4 até 1886, passando então a ser
20 até 1/ 12/ 1908, quando recebeu o n° 70, que
permanece até hoje.

Um dos missivistas insinua que Teixeira
de Freitas o teria "cedido, posteriormente, ao'Barão 

de Macahúbas (Dr Abílio César Borges),
este o ampliou e instalou nele célebre Colégio
Abílio. Depois o prédio passou ao Barão de
Irapuá..."

Creio que há um pequeno equivoco a re-
tificar.

Teixeira de Freitas vendeu o imóvel ao
Barão de Irapuá em 1869, conforme escrituras
datadas de 2 de julho e 10 de novembro
daquele ano. O Colégio Abílio ali se sediou em
1871. -

No dia 13 de dezembro de 1886, o Barão de
irapuá vende esse imóvel à Imperial Socie-
dade Amante da Instrução, conforme escritu-
ra lavrada no livro 387, fls. 39, do tabelião
Francisco Pereira Ramos. Nessa escritura,
consta que o prédio possuía dois pavimentes
e "por um lado uma porta e 13 janelas, e por
outro lado duas portas e 12 janelas". A venda
se efetivou pelo preço de 85 contos de réis, re-
presentados por apólices da divida pública. Es-
ta escritura me foi fornecida pelo ilustre.Sr
Genaro Rangel, eficiente diretor da Imperial
Sociedade. As demais escrituras obtive através
do Arquivo Nacional e seu diretor Raul Lima.
Lê-se também, nesse instrumento, que, no
imóvel alienado, funcionou ò Colégio Abílio, o
què afasta qualquer controvérsia, por se tra-
tar de documento notarial.

Um dos ilustres missivistas não esclarece
bem quem cedeu o imóvel, para o Colégio Abi-
lio (dando a entender ter sido Freitas), por-
quanto afirma que "depois, o prédio passou ao
Barão de Irapuá..." Não. Em 1869, T. de Frei-
tas o vendeu por alto preço ao Barão de Ira-
puá, e este é que deve ter cedido ao Barão de
Macahúbas (Abílio César Borges), para nele
se instalar o afamado Ateneu, que ali se fixou
no ano, de 1871, conforme se pode verificar no
Dicionário Literário Brasileiro, da Raimundo
de Menezes, págs. 232 e 233. Dlsponho de ou-
trás fontes que tudo isso confirmam.

Os dois barões,, sem dúvida, se entende-
iram bem. O de Irapuá deve ter facilitado ao
de Macaubas a instalação do célebre educan-
dário, que, segundo tudo indica, foi o Ateneu
em que estudou Raul Pompéia, e objeto de
suas "reminiscências tenazes". (Vide a recente
edição do romance com prefácio de Terezlnha
Bartholo, Liv. Francisco Alves, Rio).

Teixeira de Freitas alienou o Imóvel em
1869, premido pela necessidade e desgostoso
com os obstáculos encontrados para aprovação
de seu esboço de Código Civil, objeto de
exame, logo interrompido, pela Comissão pre-
sidida pelo Visconde do Uruguai, em 1865. As
reuniões realizadas no Paço, com a presença
de D. Pedro n, foram suspensas em fins de
agosto daquele ano, sendo Ministro Nabuco de
Araújo.

Haveria ainda muita coisa a dizer sobre
o assunto, mas correria o risco de transformar
uma simples carta em longa peça histórica e
jurídica, como era, aliás, do hábito do Imenso
Augusto Teixeira de Freitas. Seus pareceres,
vastos é eruditos, estão arquivados como "car-
tas", sem que até hoje ninguém se lembrasse
de editá-los, em obra completa, como tez o
Governo Gracho Cardoso, de Sergipe, com as
produções de Tobias Barreto. Ê chegada a ho-
ra, com o sesquicentenário dos Curso» Júri-
dlcos, em 1977. Silvio Augusto de Barros Mel-
ra — Rio de Janeiro (RI)."
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OFICINA REGIA

' ."A mudança de presidência do Conselho
Federal de Cultura está levando alegrias e
grandes esperanças às áreas folclóricas, ar-
tesanais e de cultura popular do pais. Prin-
cipalmente áreas de xilogravura e literatura
de cordel.

Será desta vez — finalmente — que será
instalada a Oficina Regia, ou oflcina-escola de
xilogravura e literatura de cordel do Pelouri-
nho? Num dos sobradões'do maior conjunto
arquitetônlco-histórico das Américas?

E quanto ã Bienal de Xilogravura e Lite-
ra'ura de Cordel do Nordeste, sempre dificul-
tada e sempre boicotada pelo CFC — será
finalmente instituída?

O nevo presidente do CFC é a última es-
perança da xilogravura e literatura de cordel
do Nordeste. E os grupos nordestinos que, des-,
de a década de 50, vêm defendendo essas inici-
ativas, agora têm razão para acreditarem que
o órgão federal, menos afrancesado e mais
nacionalizado, resolva finalmente cuidar das
nossas raízes, dos nossos alicerces e arcabou-
ços, como base de evolução e da emancipação
da massa, para que esta vire povo, e venha
á constituir uma civilização histórica e civi-
camente estruturada. Luiz Gonçalves Tomaz —
Niterói (RJ)."

As cartas dos leitores serão publicadas só
quando tiverem assinatura, nome completo_e
legível e endereço. Todos esses dados serão
devidamente verificados.

Música Popular

MERCEDES SOSA

CANTA A EMOÇÃO
CONSCIENTE

APESAR 

do avô ex-
pressar-se em qul-
chua, apesar de
seu rosto redondo

e olhos amendoados, a can-
tora Mercedes Sosa não tem
ascendência indígena: por
parte de pai, descende de
argentinos há várias gera-
ções. Por parte de mãe, de
franceses. Sua limpa e ra-
ra voz de contralto, que em
certas passagens lembra a
enérgica e exótica peruana
Yma Sumac, poderia tê-la
transformada, numa gran-
de estrela de show ljusiness.
Uma espécie de Edith Piai
a quem já foi comparada
pela emotividade de sua

¦presença.

Nascida de família muito-|pobre, em Sam Miguel de
Tucúman, dia 9 de julho de
1935, Mercedes preferiu
seguir a profissão de fé da
música Cantor de Ofício, de
Morelli: "Eu canto sempre
a meu povo/ porque o povo
é minha voz/ se eu perten-
ço ao povo/ somente dele
será minha canção". E
comportar-se com o rigor
das palavras que declama
no mesmo número, um dos
12 de seu Lp, de tardia
estréia no Brasil (ela tem
16 gravados na Argentina):"Ninguém deve acreditar
que o cantor é um homem
que vive no mundo da fan-
tasia. Ele anda pelas ruas,
padecendo-se com o sofri-
mento de seu povo e con-
tagiando-se com sua ale-
grla."

A biografia de Mercedes,
em suas várias entrevistas
aparece meio banhada em
sombras. Houve quem a
apontasse-como ex-
empregada domes ti ca e
cantora de boleros. A pró-
pria contracapa de seu Lp
diz que ela dava aulas de
bale e formou-se professora,
Iniciando sua carreira de
cantora na mesma época,
por volta dos 15 anos de
idade. Mercedes, no começo,

Tárík de Souza

adotara o pseudônimo de
Gladis Osornlo, e instalara-
se em Mendoza. Brigou,
certa vez, com o diretor da
Rádio Independência por
este ter minimizado seu re-
pertório folclórico. E encon-
trou resistências sólidas, pa-
ra triunfar com sua música
nortena (mistura da tra-
dição lírica espanhola com
a cultura indígena), na ter-
ra do tango. Há inclusive
uma curiosa incompatlbi-
lidade da cantora com este
gênero considerado básico à
música exportada da Ar-
gentina. Até conhecer Piaz-
zolía e sua reforma sonora,
Mercedes considerava o
tango-"um ritmo de baixo
niível intelectual". Em 58,
ouviu Balada para Um Loco,"de valor literário muito
grande, que nada tinha a
ver com aquela linha melo-
dramática do tango
comum". Nem por isso, o
ritmo portenho entrou para,
o repertório da nortena e
ortodoxa intérprete: "Não
canto tangos, porque o meu
sotaque da província de
Tucuman não o permite, já
que nosso erre é diferente
do de Buenos Aires, onde o
tango nasceu."

Não é esse, porém, o único
obstáculo que Mercedes" en-.
contra para incluir o tango
em seu repertório. Em vá-
rias entrevistas, durante
sua estada aqui, ela fez cri-
ticas à distancia entre con-
teúdo e nivel técnico da
música brasileira. As mes-
mas que deve colocar para
o tango em progresso, como
revelou à repórter Tânia
Pacheco: "Mesmo ,que o.
problema da pronúncia
diferente não existisse eu
cantaria músicas fodlóricas
que dizem respeito dire-'
tamente ao povo de' ddver-
sos paises, inclusive o meu.
Não sou uma cantora de
protesto. Sou uma mulher
que canta a realidade do
nosso continente (...) Ser
popular é mais importante

para mim que o populismo:
significa que o trabalho es-
-tá sendo assimilado pelo
povo".

Longe de ser um regula-
mentar panfleto, o LP de
Mercedes Sosa mostra uma
arte aberta, alimentada pe-
Io conveniente vigor
ideológico. Quando can-
ta os gestos antigos,
guardados na memória de
comportamento dos povos
(Los Pueblos de Gesto An-
tlguò), a canção de traba-
lho, (Quando Voy Al Tra-
bajo, do chileno Victor Ja-
ra) ou a de ninar (Drume
Negrita, do cubano Bola di
Nieve), Mercedes evita as
admirações distanciadas de
objeto raro. Pala a qualquer
pessoa que possa entender
as palavras simples mas
profundas dos compositores
que, cuidadosamente, esco-
lheu.

I-».VÍBORA 

seja inade-
Ã quado destacar fai-
|i xas num LP tão ho-•* mogêneo, não deixa

de ser sintomática a can-
ção que mais permanece nos
ouvidos entre as 12 da gra-.
vação. É o Poema 15, poe-
ma de Pablo Neruda musi-
cado com resultados excep-
cionais pelo assassinado
Victor Jara. "As nossas can-
ções têm uma grande rique-
za literária, disse Mercedes
ao Pasquim, comparando a
produção sonora da Améri-
ca Latina com a do Brasil
("muito desenvolvido mu-
slcalmente"), tomado como
uma ilha, em evolução soli-
tária, sem comunicação com
os vizinhos. A recente pre-
sença de Mercedes (após
Susana Rinaldi, Piazzolla,
antes de Les Luthiers) abre
a cortina de ferro desse iso-
lamento. Seu LP, especial-
mente'áos que não tiveram
oportunidade econômica de
vê-la ao vivo no Rio (seu
espetáculo popular aqui na
PUC foi proibido), comple-
tara a ligação, removendo
alguns séculos de isola-
mento.
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em todas as livrarias

QUE COLÉGIO!
1— Semi-internato

— Creche
— Pré-escolar, 1." e 2.° graus,

normal e curao de especia-
lização em maternal e jardim

— Pré-vestlbular de alto nível
— Barra da Tijuca: pré-escolar

e 1.° grau completo (Inclu-
sive ginásio)

— E mais: piscina, biblioteca,
praça de esportes, cantina,
restaurante e auditório.

Botafogo: Rua General Severlano,
n.° 159 - Tel.: 226-8799

Barra: Av. Olegérlo Maciel, n.°
566 (ao lado do BEG) - Tel.:
399-0662. (P

COLÉGIO
ANGLO AMERICANO

Telefone para

264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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COZINHA PORTUOUlttSA

ADEGA DA ÉVORA — A culinária lusa é representada aqui em toda a sua plenitude.
Genuina e sem sofisticação. Dia 24, especial ceia de Natal — Bacalhau è Portuguesa, Peru à Brasileira,
rabanada e frutas natalinas. Fados com a cançonetista Maria da Graça e samba com Ivan El-Jaick. Ru»
Santa Clara, 292. Tel.: 237-4210.

COZINHA ITALIANA
¦ la-aCAINO ""¦ Se quisermos comer em italiano, devemos ir ao Pizzano. É a única casa no Brasil

possuidora do forno giratório com bandejas de pedra. Entre outros quitutes, 18 qualidades diferentes
de pizzas, 15 de massas caseiras, gnochi, churrascos, frangos, etc. Rua Dias Ferreira, 78-A. Tel.:
274-0448.

COZINHA BRASILEIRA
JVIAKIA I ntKCAA WÊI55 — Este é o nome da mai» famosa gastrônoma brasileir»

e do mais novo restauram» 'do Rio1. Aberto diariamente para almoço e jantar. No atendimento a
eficiência do maitre Celso Ramos. Uma sugestão do chof: Filé de Badejo com Molho de Camarão •
Nozes. R. Visconde da Silva, 152. Tel.: 266-5153.

LHALE DKAalLcIRO — Decoração belíssima, estilo colonial e imperial com esculturas
famosas de Flory Gama e quadros de Rubens Monteiro. Feijoada diariamente. Também abre paraalmoço aos sábados e domingos. Experimente a Muqueca de Camarão que é uma das especialidade»
da casa. Música ao vivo. Rua da Matriz, 54. Tel.: 246-4856 / 286-0897.

COZINHA INTERNACIONAL
EMPIRE HOTEL — O restaurante deste hotel fica no 13.» andar, donde le desfrut*
uma bela vista da Baía da Guanabara e onde se saboreia um bem cuidado Bacalhau Espiritual.
Funciona de 2a. a 6a. e domingo, das 12 às 16 hs. Qualquer desses dias, têm Leitão à Moda da casa.
Rua da Glória, 46. Tel.: 221-3937.

GINÁSTICO PORTUGUÊS — Este clube tem um restaurante requintado, também
acolhedor. Aberto ao público de segunda a sexta-feira para almoço e jantar. Cozinha de primeiríssima
qualidade; desde o Filé de Peixe Caprice ao Frango à Chasseur, na sobremesa Torta Papão ou
Savarin glacê. Av. Graça Aranha, 187. Tel.: 242-4090.

LA RONDINELLA — Uma combinação perfeita: ambiente confortável, atendimento exce-
lente e culinária de paladar internacional. Mesas no varandão c linda vista da praia de Copacabana.
Um destaque para o Siri Recheado e a pièce de resistance pode ser Leitão è Brasileiro, ao forno com
farofa. Av. Atlântica, 2.302. Tel.: 237-7540.

AS MELHORES CARNES

GARGALO "— Quando se fala em churrasco, pensa-se logo no Gargalo, onde almoça-se ou
janta-se um Churrasco Rodízio, além de outros pratos da culinária brasileira e internacional. Diária-
mente, show de mulatas, vedetes; ritmistas, às 21 hs. Aceita reservas para banquetes de fim-de-ano.
R. Dias da Cruz, 255/3.». Tel.: 269-5712/ 269-2610.

RECREIO DO LEfVlE — Esta é, sem dúvida, uma das melhores churrascarias da Zona Sul,
Não só pelo atendimento ímpar dispensado à clientela como pelas deliciosas carnes servidas pela
casa. Também serve cozinha internacional. Uma sugestão: Bisteck com farofa de banana. Av. Atlântica,
928. TeJ.: 275-2599.

GAÚCHA — Este ano, a Gaúcha das Laranjeiras realizará seu primeiro reveillon. Três salões
com animação de três orquestras e cantores. Preço por pessoa: Cr$ 280,00, com direito a ceia •
champanha. O maitre-chaf Castro tem sempre uma excelente sugestão dó Churrasco de Mamlnha ao
Filé Grelhado. Rua das Laranjeiras, 114. Tels.: 245-2665/245-3185.

M'«fla.WW*g
WATUSI ~— Culinária oenutnamente francesa, especialidade em caça e pesca, nacional • impor-
tada. Sugestão do maitre Robert Halfoun: Muqueca de Pintado. A casa recebe, normalmente, peixes de
rio, como a Traíra, .Dourado, Pescada Laranja, procedentes do Amazonas. Piano-bar com o maestro
Luis Reis. Rua das Palmeiras, 66. Tel.: 226-8844.

PARA OUVIR OU DANÇAR
OPEN — É um dos restaurantes de maior categoria da noite carioca, graças ao seu fino ambienta

e sua cozinha internacional. Do cardápio consta a /saborosa Costela de Cordeiro Grelhada com Molho
de Hortelã. Pode-se dançar ao som do conjunto de Luís Carlos ou do piano de Zé Maria. R. Maria

Quitaria, 83. Tel.: 287-1273.

COZINHA CHINESA

SHAIMGRI-LA — lá tudo é chinês, da culinária à decoração, passando pelos proprietários •

brigada. Atendimento classe A e serviço nota dez. É só pedir Fatia de Frango com Cogumelo •
Broto de Bambu, preparado pelo chef Chang, para comprovar que é verdade tudo o que se diz da
boa cozinha chinesa. R. Almirante Guilhem, 74. Tel.: 267-6280.

ORIENTO & SHAO WANG — Jé que estamos falando neste assunto, não s* podo
desconhecer, as delícias preparada» pelo che* Shao Wang do Oriento, que coloca, de 2a. a óa., •
disposição do grande público que quer conhecer pratos orientais, mais de 150 variedades «o preço
promocional de Cr$ 45,00. Rua Bolivar, 64. Tel.: 257-8765.

NEW MANDARIM — As delícias do paladar chinês tem no New Mandarim mais um

endereço certo. Um prato exclusivo da casa i o Chop Suey, que pode ser de frango ou vir com
carne de porco ou risoto. A curtlção da garotada é comer com pauzinhos, leve a família. Rua Carlos
Góis, 344. Tel.: 294-4947.

COZINHA ALEMÃ

TABERNA ATLÂNTICA — Neste bem freqüentado restaurante a beira mar plantado,

pode-se saborear, além de pratos da culinária alemã, outras iguarias da cozinha internacional: do
a Casquinha de Siri. Av. Atlântica,Filé a Francesa ao Camarão è Americana. Experimente também

958. Tel.: 275-5547.

COM SHOW

CASA DO TANGO — José Fernandes, o introdutor do tango na noite carioca, está lé,

todas as noites de sextas • sábados, a partir da 1h30m, com sua típica e seu »how da saudade.
Diariamente, dois espetáculos, um de samba, outro de tangos & boleros. Dia 31, ravéillon. Faça *ua
reserva. Rua Voluntários da Pátria, 24. Tel.: 226-2904.

Dicas para esta seção: 243-3207/243-7092/243-8294
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tudo, iudo para o «eu vaaluárlo:
conheça a coleção extra para o
verão.
rua santa clara, 33 s/1206/1207
tel.255-063B mw*»*
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<S CURSO LONDON
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CURSO DE FERIAS

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*

ajude as crianças a criar
neste natal compre
cartões e agendas Unicef

limeof
agradece a colaboração deste veículo,

/ ' Tr 
^4rL*

JJf :^tÂ

i -

LI

Jo€ € Jack
DAND

Postos de venda UNICEF no Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS: Praia do Botafogo, 186 / Av.
Graça Aranha, 26 — LIVRARIA AGIR EDITORA: Rua México,
96-B — AO LIVRO TÉCNICO: Rua Miguel Couto, 35 — ASSO»
CIAÇAO CRISTA FEMININA DO RIO DE JANEIRO: Av Franklln
Roo»*v*lt, 84 - 10.° andar — FEDERAÇÃO DAS BANDEIRAN-
TES DO BRASIL: Av. Maracha! Câmara, 186 - 2." andar — VS
MENS CLUB: Rua da Lapa, 86 — ACM - ASSOCIAÇÃO
CRISTA DE MOÇOS: Rua da Lapa, 236 — LOJA ESCOTEIRA
RIO - UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL: Av. Rio Branco,
108 tala 308 — RUBAYAT LIVREIROS E EDITORES: Rua Via*
conda da Pirajá, 580 Loja 208 - Ipanema — COBRA NORATO
LIVROS LTDA.- Rua Vlaconde de Pirajá, 111 Loja 6- Ipanema
— LOJA DO BOM DESENHO: Rue Farme de Amoedo, 75-7.»
andar- Ipanema — DIVULGAÇÃO E PESQUISA: Rua Maria
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ÉXPO/FÁBRICA RUAITAPIRU,543 Tel; 242-2758

ÍCONES
segunda à sexta das 13 às 22 hs.

sábado e domingo das 15 às 19 hs.
exposição aberta até 23 de dezembro.

GALERIA
LUIZ BUARQUE DE HOLLANDA

& PAULO BITTENCOURT
rua das palmeiras, 19 botafogo - rio

tel. 266-5837

Tecidos paro cortinas
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TECIDOS NÂOINFLAMÁVEIS
NOS MAIS BELOS PADRÕES
EM LINDAS CORES. NAO AMAR.
ROTAM E NAO DEFORMAM. EX-
TREMA FACILIDADE DE LAVAR.
? TECIDOS FIBRA DE VIDRO
*POLIESTER
?SHANTUNGS
?CANHAMO
*JUTAE OUTROS.

JflKOB OSIROWER & CIA. LTDA.
RUA MARQUÊS DE ABRANTES. 178 -
LOJA D TELS 266 3068 266/775
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NOVO ACORDO
* O Brasil vai debater com a Grã-Bre-
tanha e a Irlanda, durante uma semana
no começo de janeiro, a adoção de uma
fórmula para evitar a bi-tributação no
comércio entre os três países,
e Pelo Brasil, irá a Londres o presiden-
te da Comissão de Estudos Tributários
Internacionais, Sr Francisco Dornelles.

Julgamento
concorrido

e Há muito tempo não se via um
julgamento tão coiicorrido quanto o
que contrapôs mais uma vez, na
quarta-feira, os supermercados
Pão de Açúcar e Disco. Havia gente
sentada na escada.
e No final, o Tribunal de Justiça
manteve a sentença que obriga os
acionistas do Disco a transferirem
97% das ações para o Pão de Açúcar.
e A questão vai agora ao Supremo.

• Os resultados desse encontro estão
sendo aguardados com ansiedade, uma
vez que o Brasil tem fechados grandes
negócios tanto com a Inglaterra como
com a Irlanda, além de se utilizar da-
queles dois paises como portão de entra-
da comercial no Mercado Comum Euro-
peu.

PRESENÇA BRASILEIRA
e Barcelona ganhou um novo ponto de
encontro noturno: o Opinião, um night-
club com decoração, espirito, música e
menus brasileiros.
e A boate pertence a um grupo espa-
nhol — seis sócios no total — que já há
algum tempo vem investindo em temas
brasileiros. É seu um dos restaurantes
mais simpáticos de Barcelona, o Brasil
Aquarius..
e Para o Opinião foi organizada uma
discoteca com 700 discos de música po-
pular brasileira, além de um menu tipi-
co e bebidas, que vão da caipirinha às
batidas de manga, abacaxi, banana, etc.
A música ao vivo ficou por conta do gru-
po Tanga, também de brasileiros.

'•¦^I^RWWVt ^aVV^Màw<*raav*aWMrV

Nas grandes alegrias que fazem a Natal
mais feliz, a cesta de Natal,

abre o show. A hora é de aproveitar as
Festas, aproveitando as boas coisas da vida.

Escolha sua cesta de Festas.
Alegria da melhor qualidade,.

f*á*.Vin*'-"'
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MESAS DE
BOTEQUIM

RIO ANTIGO
Particular vende. Dois

tipos: Belle Époque e Tron-
quinho. Mármore original
Estremóz, português. Pou-
cas. Telefone já.

359-8474

g53^^>"

ntregas a domicílio no Rio de Janeiro.

CHAVELE
. Bebidas e comestíveis das melhores procedências.

Av. Almirante Barroso, 139 - loja B.
Tels.: 221-0985 e 243-5034.

7iTii:i=t«ii]ire=
48 a 56

vestidos, conjuntos, calças, blusas, longos,
camisões, malas, saldas de praia, saias,

cintas, soutiens, camisolas, quimonos, pijamas etc.
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NITERÓI: Dr. Borman, 8 ITIJUCA: Baráo de Mesquita, 365
MÉIER: Lucfdio Lago, 73 JIPANEMA: Vltc. Pirajá, 605

ESPECIALIZADA

apaixoiiante
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Dar c receber
CestaseArcas

de Natal do
LIDADOR.

;¦*?-• 
'

A partir de apenas

275,30
O melhor presente para a sua

empresa oferecer a
clientes, amigos e colaboradores.
Peça nosso catálogo. Consulte-nos.

LIDADOR
Rua da Assembléia. 63/6S
Tels.: 221-4980 •221-4981

221-4613 • 221-4320
Rio de Janeiro, RJ

Este é o primeiro
Natal de Casaviva
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¥í§m sims mauras coü koupa m pista

Venha vivê-lo conosco

(MEGWXS
já nas bancas

Zózimo

Regina Berardo •
Martha Waeehter

Jorge Guinle • a anfitriã do souper d*
anteontem, Ana Maria Bezerra de Mello

NOITE TROPICAL
e Ana Maria e Álvaro Bezerra de Mel-
Io deram sua contribuição à intensa mo-
vimentação de fim de ano reunindo os
amigos anteontem'num grande cocktail
oferecido ao redor da piscina e no roof
bar do Rio Othon.
e Os anfitriões, que fizeram de sua re-
cepção de fim de ano uma tradição, fo-
ram obrigados desta vez, com a casa em
obras, a deslocar a festa para o hotel,
que ganhou uma decoração especial, as-
sinada por Rodrigo Argollo, de muitas
plantas tropicais e flores, presentes não
só nos ambientes como até dentro da
piscina.
• Nas duas extremidades do deck, os
buffets — pato, camarões, frutas e sala-
das taitianas, degustados entre copos de
vinho e champã.
e Participando do clima de confrater-
nização, 'entre muitos outros, estavam

Carol e Fernando Velloso, Angela e Ro-
berto Mallmaim, Marta e Erik Waeehter,
Harilda e Gérard Larragoitti, Tânia e
Jorge Guinle, Sandra e Alex Haegler,
Gilda e Marcelo Basbaum, Teresinha e
Hildegardo Noronha, Gilda e Antônio
Salgado, Negra e João Miranda Jordão,
Nina e Renato Visco, Lucilia e Arnaldo
Borges, a Princesa Ragnhild e Erling Lo-
rentzen, Maria Alice e José Hugo Celi-
dônio, Ann e André Jordan, Maria e Ma-
nuel Lamarca, Marisa e Siãney Murray.

Uma presença rara em acontecimen-
tos sociais: Jorge Paulo Lehmann, que,
como tenista, acabava de incorporar ao
seu acervo, nas quadras áo C: .ntry,
mais um titulo de campeão carioca.

E mais: o diretor-geral da Alitalia,
Sr Eduardo Machiavelli, Nono Sève,
Norma Simões, Regina e Othon Berardo,
entre muitos outros mais.

carro e motorista
e O Sr Adolfo Bloch teve seu carro roubado ontem de

madrugada das imediações da boate Hippopotamus, onde jantava com
amigos depois da solenidade em que tinha sido homenageado,

momentos antes, em São Paulo.
e Os assaltantes, armados de revólveres, levaram

o automóvel com motorista e tudo.

Hotel Nacional-Rio
apresenta seu novo e luxuosíssimo show

(BRAZILIAN FOLUES-77)

rm

com PAULA RIBAS, SIVUCA, JORGE SIQUEIRA,
EVANDRO E SILAS, FLÁVIO E ALEXANDRE,

.GILDA DE BARRQS, NEUSA MARIA, CORAL*DE 
ABELARDO MAGALHÃES, NORA NEY,

ROBBY RETHY JR., JORGE GOULART,
ALBERTO GINO, OS "SAMBRASIL", WALTER;
RIBEIRO, "DYLSON FONSECA CHOIR",
"THE SEVEN MARVELOUS SHOW-CIRLS" E
"TH8 FABULOUS 50 BLACK AND WHITE
NATIONAL RIO DANCERS".

FIGURINOS: ARLINDO RODRIGUES E
MARCO AURÉLIO.

COREOGRAFIA: LEDA IUQUI -
COREÓGRAFO ADJUNTO: WALTER RIBEIRO
CENÁRIOS': FERNANDO PAMPLONA
ARRANJOS MUSICAIS:, IVAN PAULO
SOM: MAURÍCIO ARANHA
IDEALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIREÇÃO GERAL:
EQUIPE ARTÍSTICA DE "HOTÉIS ;

REUNIDOS S.A. HORSA" !<

ESTRÉIA AMANHÃ
Domingo, 3.a, 4.» e 5.» às 22h.
Sexta e sábado, 2 shows: às 21 h. e 0,30h.
Reservas de mesas no
HOTEL NACIONAL-RIO
TEL. 399-0100-RAMAL 33

r*

HODA-VIVA
Ana Margarida e Daniel Bovet (ela,

nascida Chagas) estarão de férias no Rio
dia 29.
e A Sra Gilda Saavedra recebeu para ai-
moço reunindo um grupo de amigas em
torno da sua professora de Filosofia, D Lé-
lia Gonzalez. Presentes estavam algumas
senhoras que participam das aulas, dadas
em casa da anfitriã, como Leticia Lacer-
da, Zaira de Almeida e Silva, Maria Ceei-¦ lia Geyer, Puvon Proença, Heloísa Mari-
nho de Azevedo, Lúcia Nabuco.

Gilka Serzedello Machado está convi-
dando para o tradicional jantar de fim
de ano da Galeria Ipanema, dia 22.
e O show Brasil Canta e Dança, de Harol-
do Costa, terá temporada popular no Rio a
partir do dia 4 de janeiro, no Teatro João
Caetano.
e Circulando pelo Rio o Dr Luiz Carlos
Martins, catedrático de cirurgia plástica
da Faculdade Bandeirante de Medicina e
professor da Universidade de Madri.

O New York City Discothèque promete
am reveillon de arromba.

. e As "irmãs" Sara e Mareia Lebelson mui-
to elegantes na festa do Special.
e o Hotel Nacional adiou a estréia de seu
novo show Brasil em Três Tempos paraamanhã, quando terá na platéia o Premier
Mario Soares.

Há muito intelectual que não põe uma
gravata há anos mandando escovar seu
fato escuro para a recepção de segunda-fei-
ra na antiga Embaixada de Portugal.
e o Sr Paulo Manuel Protásio foi convi-
dado para assumir o cargo de diretor de
marketing da Transbrasil.

Apareceu um novo candidato à suces-
são do Sr Francisco Horta na presidênciado Fluminense: advogado José Carlos Vi-
leia.
e Chega hoje ao Rio o Sr Pedro Teitle-
baum. E' brasileiro e está sendo preparadonos Estados Unidos para ascender no ano
que vem à presidência da Cinema Interna-
tional Corporation.

Mais de mil portugueses estiveram pre-sentes à grande e movimentada recepção
de fim de ano oferecida pelo presidente da
TAP e Sra João Maria Forcada em ho-
menagem à colônia lusa no Rio.
e No Rio, hospedada com o fotógrafo Otto
Stupakof}, a editora de beleza da revista
Vogue norte-americana, Phylis Posnick.

Estava muito simpático e agradável o
jantar oferecido anteontem em seu apar-
tamento da Visconde de Albuquerque porHelena e Ruy Flaks Schneider. Entre osvários presentes, brindados inicialmente
com caviar e depois com um régio buffet,
estavam Gilda e João Saavedra, o Príncipe
Felipe Saxe de Coburgo e Bragança, oDeputado Nina Ribeiro.
e Petrópolis ganha hoje uma nova lojade objetos de arte e decoração, a Artenossa.
A frente, Suzana Veloso Case.
e De luto a sociedade carioca com o fa-lecimento do General Benjamim da CostaLamarão.

• • •

Ação simbólica
e Charles Schulz, autor dos Peanuts,
foi surpreendido em Paris com a des-
coberta de uma falsificação de suas
historietas, reunidas num livro da co-
leção Graffitti, da editora Albin Mi-
chel.

Charlie Brown, o personagem cen-
trai de suas histórias, aparece nas ti-
ras como um contestatário que acaba
morrendo sobre a Bolsa de Valores de
Paris, transformada em nicho fune-
rário.

O autor (verdadeiro) das historie-
tas está exigindo na Justiça a retirada
do livro de circulação e uma indeniza-
ção de um franco, simbólica, por achar
(jue a falsificação, apesar de grosseira,e até bastante inteligente.

Zózimo Barrozo do Amaral

boutique-V^p I
Deseja BOAS FESTAS aos seus clientes

Toalhas e Centros com motivos Natalinos
PRESENTES ORIGINAIS

R. Vieconde de Pirei*. 605 - Loje F IPANEMA

Telefone para

2646807

e taça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

COLÔNIA FÉRIAS
CRIANÇAS

No Sítio Oltenia, Manga lar*
ga, Itaipava aceitam-se crianças
6/13 anos de 2 a 17 janeiro,
piscina, cavalos, voley, monito-
res resp. comida farta. Insc. no
local ou tel.: 227-7522.

Papai Noel que dá Ziraldo e Juarez Machado só pode ser
um PRIMOR de Papai Noel.

i Al Criança quer presente inteligente. A-
proveite para dar os livros da PRIMOR
especialmente preparados para o pú-
biico infantil. Você pode escoiher"lda
e Volta" e "Domingo de Manhã", de
Juarez Machado. Do Ziraldo a PRI-
MOR oferece-o "Flicts" e a "Turma do
Pererê" 1, 2 e 3. E de Rose e Vivian
Ostrovski, você leva o divertido "Ca-

xumba"! Ás crianças vão ficar ligadas
no seu presente. Você encontra os li-
vros, com certeza, em: Casa Cruz, En-
trelivros, Eldorado Tijuca, Francisco
Alves, Freitas Bastos, Record, Rubayat,
Tempos Modernos, Papelaria América
e Casa Mattos.

primor:
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à MESA
como convém

Apicius

LA TARANTELLA
Av. Sarnambitibi, I5fl

## • • •

_—-—r-M dos encantos das comi-
JB J das italianas é que elas
^Êj conversam com a gente.

Encanto dúbio, pois se po-
de ser amena a conversa, durante a
qual nos contam áetalhes áe seus
temperos, poáe ser também áis-
cussão árâua, na qual alho é bran-
dido como temível arma. O proble-
ma, no Rio, porém, é que é difícil
ter-se dessas conversas. Rareiam os
restaurantes italianos e os que por
cá brotam, mal vicejam. De mais a
mais, aí está a ponte-aérea, possibi-
Mando uma comparação fácil com
restaurantes ãa mesma raça em São
Paulo. Comparação da qual os ca-
riocas saem sempre perdendo.

Suplementar encanto dos res-
taurantes italianos é a comida que,
vaidosa, se exibe sobre mesas, atrás
áe vidro áas gelaáeiras ou mesmo
pelo teto, áepenáuraáa, para nos
abrir o apetite. E' coisa, também, ái-
fícil áe se encontrar no Rio. Na Bar-
ra, o Tarantella é uma exceção. E
se, nele, a comida pode ser ãecep-
cionante, sobrará sempre o ambien-
te e uma bela escolha de vinhos.

O pão, feito em casa, que vem,
quente sobre o tabuleiro, já nos des-.
perta o alegre apetite. Segue-se-lhe
generoso prato áe antipastos, com
uma boa vitela marinaáa, igualmen-
te boas beringelas e vários outros
pequenos encantos, nem todos, é
verdade, igualmente encantadores.

Passando sobre eles, encomen-
áamos as massas. Corretamente
feitas mas — ohl tristeza! — na
correção resume-se a única qualiãa-
de com a qual nos acenam. O spa-
ghetti ai pesto vem com pesto, como
com vongole vem o feticini alie von-
gole e, boiando em calão, vêm os fu-
zilli ai sugo. Mas se chegam como se
os peãe, não chegam como se os áe-
sejaria. Falta-lhes gosto, virtuáe es-
sencial a pratos que aspiram ser co-
midos e, passado o primeiro momen-
to de entusiasmo, são com morosos
garfos que começamos a revolver
spaghetti, fuzilli e fetucinni. Nada
adianta a manipulação. Chegaram
insossos e insossos continuam, em-
bora um pouco de sal lhes áê algum
vislumbre áe sabor. Justiça, porém,
é coisa que áeve ser feita. Se não são
saborosas, as massas também não
chegam a conspirar contra a tran-
quiliâaãe áe nosso palaãar. Não
será muito mas, nesses tempos e
nesta terra é virtuáe que não áeve
ser esquecida.

rEMEROSA 

incursão no
campo áas carnes re-
vela-se mais triste. Os es-
calopines com xisotto po-

áeriam ser tão simples quanto seu
nome o sugere. Mas qual! Sobre a
carne e o arroz derrama-se, com
meridional generosidaâe, molho mas
muito mais molho áo que o áesa-
visaâo leitor possa pensar. Desne-
cessário excesso: é ruim o molho e
é preciso raspá-lo com cuidadosa
faca para se ter um vislumbre áo
substantivo a ser comido. E, como
também esse não nos oferece maio-
res prazeres, é solitário que o aban-
donamos, ao lado áe um montinho
de molho, às amenas caricias dos
ventos que o mar lhes manda.

Triste a experiência? Não irei
tão longe. E' excelente o serviço,
agradável o ambiente e os vinhos,
como já contei, poáem ser belos. De
mais a mais, não gozamos áe exces-
so de escolha que nos permita ser
muito exigentes. Contente-se o lei-
tor com modestos pratos, demore-
se nos antipastos, beba seu vinho e
aproveite a brisa. O que é conselho
que não pode ser sugerido na maio-
ria de nossos restaurantes.
Aberto todos os dias para almoço e jantar. Aceita

cheques e cartões de crédito.

No Rio desde os dois anos de idade, Bispo Auxiliar,
Vigário-Geral e pároco de Nossa Senhora
de Copacabana, Dom José de Castro Pinto faz
agora, numa Diocese de 26 mil pessoas,
tranqüilas com a chegada de um novo ciclo
cafeeiro, sua reflexão sobre a cidade
grande a que ele serviu durante 37 anos.
As pessoas são neuróticas, porque nada se
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/z-ra a não ser a competição entre
os indivíduos, "cada um vendo o
próximo como seu próximo inimigo."
Em Guaxupé, no Sudoeste de Minas, ele diz
estar diante da visão do futuro, instalado numa
região onde a independência ainda é
algo possível. De vez em quando, Dom José
vem ao Rio visitar as obras do
Conjunto Paroquial de Nossa
Senhora de Copacabana.

MEDITAÇÃO DO PASTOR
DE COPACABANA (DOM JOSÉ

DE CASTRO PINTO),
AGORA ENTRE CAFEZAIS

Eduardo Simbalista D Fotos de Waldeinar Sabino

Coiinhi: -fc ruim. -K* regular. -*•** boa.

-J*-.**-* muito boa. +•-**•* excelente.

Ambiente: • simples. •• confortável. ••• mcito

confortável. •••• luxo. ••••• srande luxo.

^yUAXUPÉ, MG —

^Ê_\ Multiplicados por
WjP^ quatro, os 26 mil

moradores desta ei-
dade do extremo Sudoeste de
Minas, a 526 quilômetros do
Eio, não chegam a somar to-
dos os paroquianos das ime-
diações da Praça Serzedèlo
Correia. O caos urbano está
bem longe, não se ouvem bu-
zinas, as carroças dividem
com poucos carros o tráfego
calmo em ruas de cascalho, e
não há as tensões familiares e
sociais crônicas de Copaca-
bana.

Estas 26 mil pessoas são
as novas ovelhas de um expe-
rimentado pastor da Igreja,
Dom José Alberto de Castro
Pinto, 62 anos. Depois de 37
anos dedicados aos proble-
mas cariocas, como Bispo
Auxiliar, Vigário Geral, ou
responsável pela Paróquia de
Nossa Senhora de Copacaba-
na, se entrega agora a uma
operosa e criativa pastoral
rural. Encontrou muitas ta-
refas numa diocese de 57 pa-
róquias, 71 padres e 35 cida-
des polarizadas econômica-
mente por Guaxupé, de cujos
armazéns saem diariamente,
com destino ao Porto de San-
tos, 150 caminhões carre-
gados com 250 sacas do me-
lhor café tipo exportação
produzido no pais.

— O café tem a van-
tagem de ser muito democra-
tico, de distribuir bem o tra-
balho e a riqueza — afirma
Dom José — e, ao contrário
do Rio de Janeiro, onde há
uma grande preocupação
pastoral com a família, aqui
a pastoral é mais comunitá-
ria.

Ele é gaúcho de Itaqui
e viveu no Rio de Janeiro des-
de os dois anos de idade. Pela
primeira vez, experimenta
uma comunidade onde todos
se cumprimentam, se conhe-
cem pelos nomes, participam
dos problemas e das alegrias
dos outros, ou, como diz Dom
José, "todos se dão as mãos
sem temor de perdê-las, de-
cepadas por um agressor."

Um dos maiores pro-
blemas dos grandes centros
urbanos é que cada um vê o
seu próximo como o mais
próximo inimigo. O ambiente
impõe às pessoas um isola-
mento forçado, pelos diversos
tipos de concorrência impôs-
tos pelo simples sobreviver.
Em Copacabana, iniciamos
uma campanha de comu-
nidade de base, de fortale-
cimento comunitário, com
reuniões semanais. Porque lá
a desagregação é geral, os
horários e compromissos são
Vários e distintos: um es-
tudante almoça ao meio-dia,
o outro às 11 horas. Os pais
trabalham fora, as pessoas
da família não se vêem, se
distanciam, se desumanizam
e acabam por perder suas
identidades. As famílias se
desagregam, se dilaceram e,
para satisfazer as necessida-
des de afeto e de compreen-
são, as pessoas cultivam nú-
cleos de amizades distintos,
e passam a viver vidas sepa-
radas, situações diversas.
Seus problemas giram em ór-
bitas autônomas, que têm
por eixo amizades muitas
vezes superficiais, cujos inte-
resses fatalmente vêm a coh-
dir, criando impasses, crises,
separações, desenten-
dimentos.

O homem da cidade
grande é um neurótico,
acumulando tensões no trá-
fego, nas filas, nos guichês.
e nas relações de trabalho. E'
um homem que raramente se
conhece, se encontra, e vive
em paz. Com os jovens, o pro-
blema é ainda mais grave,
porque eles não conservam
sequer as amizades. Elas
fluem, variam. As famílias de
filhos jovens, estão sempre
mudando, ascendendo na es-
cala social, de modo que as
amizades dos filhos variam
numa rapidez impressionan-
te. Começamos um trabalho
num grupo, que no ano que
vem é sempre diferente. As
caras novas surgem a todo
instante e não resta para o
jovem referência mais per-
manente do que a do herói
da TV. Daí o seu desapego às
pessoas e às coisas.

Em Guaxupé, Dom José
viu se desfazer uma antiga
impressão que ele carregava,
sobre a vida nas cidades do
interior: "Minha constatação
— diz ele — é a de que, ao
contrário do que se pensa, o
interior já dispõe de muito
progresso, sem o ônus que os
novos objetos exigem nas ei-
dades. Todas as cidades da
Diocese têm boas escolas; to-
das têm o curso primário e,
na maioria, pelo menos o
ginasial. ônibus especiais
facilitam a ida de alunos às
cidades vizinhas, de modo
que toda a população es-
tudantil tem possibilidade de
estudar, o que não acontecia
há até bem pouco tempo."

DESDE 

que chegou,
Dom José já per-
correu todas as pa-
róquias. A Diocese

se divide em quatro se-
tores: Guaxupé, Passos, Al-
fenas e Poços de Caldas.
O Bispo, há pouco, ini-
ciou as visitas pastorais,
um pouco mais demoradas e
que só podem ser feitas na
base de uma por mês. Aca-
baram de ser investidos os
primeiros 141 Ministros Ex-
traordinários da Comunhão
Eucarística, com mandato
de dois anos, depois de um
curso de quatro semanas no
Colégio Imaculada Concei-
ção.

Comprometido com a
conclusão das obras do Con-
junto Paroquial de Nossa Se-
nhora de Copacabana, Dom
José já esteve no Rio cinco
ou seis vezes, desde que se
transferiu para Guaxupé.

_ No Rio, além do tra-
balho na paróquia, que_ me
ocupava toda a manha, eu
era também Vigário Geral,
com a responsabilidade de
olhar por mais de 200 paro-
quias, com 4 milhões de fieis.
Aqui, eu tenho 470 mil em 57
paróquias, e tudo é mais
tranqüilo.

Dom José chega às 7 ho-
ras à Catedral de Guaxupé,
talha de Benedito Calixto, o

mesmo que projetou a Basíli-
ca de Aparecida do Norte. O
resto do dia, ele passa no
Palácio Episcopal, sobrado •
de dois andares construído
com o apoio da família Ribei-
ro do Vale, no apogeu do
primeiro ciclo do café, em
1923 (diz-se em Guaxupé que
está em vigor um segundo ei-
cio). Dom José reúne-se com
sacerdotes, prepara apostilas
para um curso de leigos, pia-
neja a reabertura do Semina;
rio de Guaxupé, fechado há
quase 10 anos e que devera
estar funcionando em feve-
reiro, com "um razoável
número de seminaristas,
todos desta região piedosa,
um celeiro de vocações",
além da instalação de uma
Faculdade de Odontologia.

O Seminário funcionará
numa ala da Faculdade de
Filosofia, e Dom José de Cas-
tro Pinto pretende que os
alunos freqüentem também
as aulas da Faculdade e, pos-
teríormente, complementem
os estudos de filosofia pura.

E' muito importante
esta complementação. A li-
nha de nossas faculdades de
filosofia é mais no sentido
de ensinar Letras e História
da Filosofia. Não se preo-
cupam muito com a Filosofia
pura, de modo que o aluno
fez Filosofia, mas não fez; Fi-
losofia propriamente ele não
cursou, e sim muitas outras
disciplinas paralelas._E'
necessária esta formação in-
telectual do seminarista,
pois ela disciplinará sua inte-
ligência. Quando tivermos
mais alunos, vamos pensar
em Teologia. Enquanto não
os temos, vamos mandando
alunos para Belo Horizonte,
Aparecida e Rio.

Em Guaxupé, os morros
não abrigam pobres favelas,
mas estão densamente cober-
tos pelos cafeeiros, sinal de
um novo ciclo, capaz de ga-
rantir pleno emprego. Dom
José de Castro Pinto olha es-
tes morros e não acredita
que tenha de enfrentar pro-
blemas sociais graves.

— Aqui encontrei uma
sociedade com riquezas bas-

tante bem distribuídas. O
café distribui muito o traba-
lho e a riqueza. A mão-de-
obra exigida é tão grande
que, por aqui, todos têm
ocupação, e se há queixa é
contra a falta de mão-de-
obra; muita gente sai, não
querendo continuar naquele
tipo de trabalho — alcan-
çado um nível na escala
social, os indivíduos querem
algo mais, uma vida que
imaginam melhor, vão pro-
curar novas ocupações, ali-
mentam novos sonhos e vão
para a cidade grande. Aqui
não há ninguém desempre-
gado voluntariamente. O ca-
rente, em Guaxupé, é por do-
enca. Ou porque não quer
trabalhar, o que também
considero uma doença. De
certa forma, vejo na men-
dicancia muitos mais casos
patológicos. O mendigo tem
toda uma conformação
psíquica, mental, que o leva
a mendigar. Tive a experiên-
cia no Rio; não considero o
mendigo um vagabundo,
mas um doente.

— Aqui em Guaxupé, a
problemática é totalmente
diferente d a problemática
urbana, onde as pessoas não
têm onde ou como trabalhar.
Pode ser que não tenha visto
tudo ainda, mas as casas
aqui no interior são casas
boas, bem tratadas, encera-
das, com aparelhos eletro-
domésticos. São de gente da
roça que já tem condição de
usufruir vantagens dacida-
de grande, sem seus ônus.
Sente-se que o futuro está no
interior. Os laços de família
são mais estáveis, é muito
aguçado o instinto de posse
e propriedade. A terra é a se-
gurança do indivíduo, tira-se
dela o sustento, a sobrevivén-
cia. As pessoas gostam de ser
independentes, não querem
ser empregadas. Ê questão
da psicologia de cada povo,
cada região. Tenho a impres-
são de que todo mundo gos-
taria de ser independente,
mas poucos o conseguem. A
independência aqui é algo
possível.
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ESTAÇÃO DA CENTRAI DO MASIl EM BEIO HORIZONTE

0 noturno mineiro
congrega na estação
da Central do Brasil
a fina flor política.
Dez horas da manhã,
desembarcam sublimes
estadistas do Rio.
Quatro e vinte da tarde,
despedem-se conspícuos
estadistas locais.
A plataforma zumbe
de abraços e cochichos.
Lá vai o deputado
amigo do Palácio-
em-flor da Liberdade
e chega o senador
comensal do Catete.
Coronel ajudante
de ordens, rutilante
na farda feita lírio
de imácula brancura,
mostra o grau de prestígio
de quem sai ou quem vem:

¦ o Senhor Presidente
faz-se representar.
Sensação: desta vez

o próprio Presidente
do valoroso Estado
calça seus borzeguins
no cimento vulgar.
A música festeira
extravasa da banda
militar requintada
e leva a toda Minas
o som do alto poder
que domina montanhas
e elege candidatos
mesmo à falta de votos.

Que emérita figura
de altíssimo coturno
Ura Sua Excelência
da torre oficial?
O Chefe da Nação?
O Papa? O Imperador
de algum remoto Império?
O- banqueiro londrino

que veio ver de perto
as arras prometidas
ao desejado empréstimo?
Tento em vão acercar-me
do círculo dileto

que usufrui a presença
do egrégio titular
emanador de eflúvios
benignos. Em muralha,
casimiras escuras
e obscuros secretas
em seu redor me barram
o horizonte visual.
Sei que perto de mim.
contudo inatingível,
astro do empíreo cívico,
o Presidente espera
outro deus, outro astro,
na estação convertida
em sacro belvedere.
Somem carregadores,
jornaleiros, cambistas
de palpites lotéricos.
Viajantes banais
esgueiram-se, dissolvem-se
na pompa do espetáculo.
A Central do Brasil
é ara, catedral
do mineiro mistério
do Poder com pê grande,
o Poder Triunfal.

V.

SANTO ANTÔNIO
Ele defendeu a eidade

contra holandeses e franceses,
mas hoje ninguém

defende o seu convento

c ERCADO de obras
por todos os la-
dos, ^acesso ten-

do de ser feito por uma
íngreme ladeira esbura-
içada, em meio a escava-
Ideiras e grupos de ope-
rários, o Convento de
Santo Antônio conti-
nua recebendo grande
número de visitantes.
Apesar de tudo, ainda
se vê de longe a cons-
trução e|n belíssimo es-
tilo colonial, plantada
em cima do morro que
domina o Largo da Ca-
rioca. De perto, sente-se
o cuidado dos 20 padres
que a ocupam, mesmo
sendo visível que o pré-
dio precisa de pinturas
urgentes, e que as pare-
des começam a rachar,
em conseqüência das
inúmeras fundações que'
o cercam.

São diversos os pro-
blemas enfrentados pe-los franciscanos: u m
processo na Justiça cor-
re há dois anos; as ver-
bas para conservação do
prédio, prometidas peloP a t rimônio Histórico,
não aparecem — a úl-
tima pintura data de 10
anos atrás, e foi paga
pelo próprio convento;
e finalmente, as ra-
chaduras. Frei Hugo
Baggio, superior da ca-
sa, explica minucio-
samente o q u e está
acontecendo, enquanto
mostra as diversas fissu-
ras ocorridas em pare-
des e até no chão.

— Segundo a impren-
sa, o terreno do conven-
to foi sendo doado aos
poucos aos francisca-
nos, até se transformar
num grande patrimô-
no. Mas a verdade é
outra.

Os. franciscanos, ele
conta, receberam e m
1592 um terreno junto
à ermida de Santa Lu-
zia, na praia. Mas o lo-
cal não agradou aos fra-
des que deviam formar
a primeira comunidade.
Po? isso, em 1697, eles
conseguiram permutar
Santa Luzia pelo morro
chamado, então, do Car-
mo, por ser destinado
aos carmelitas. A partir
daí, o local voltou a cha-
mar-se Morro de Santo
Antônio.

Foi nesse m o r r o,
numa pequena habita-
ção, que os franciscanos
se instalaram e deram
início ao atual comple-
xo. Durante longos
anos, a imensa área que
ia até os Arcos da Lapa

formou um todo. Mas
nos últimos séculos foi
sendo desmembrada!.

Ele explica que o ter-
reno foi ora vendido, ora
cedido, como é o caso da
área onde se ergue
hoje a Ordem Terceira
da Penitôncia.

Portanto — diz
Frei Hugo — o terreno
não nos foi cedido aos
pedaços, mas aos peda-
ços se foi desmembran-
do, até reduzir-se à por-
çãozinha ocupada pelo
convento e uma peque-
na área nos fundos,
cuja propriedade é hoje
contestada pelo Estado.

Com a esperança de
resguardar o que resta
do histórico morro de
Santo Antônio, os fran-
ciscanos estão movendo
um processo que corre
junto à Procuradoria do
Estado.

Nós não temos
a primitiva escritura

histórico frio e mudo,
mas como um centro
ativo de devoção.

Primeiro e único Iam-
pião da cidade, alim-en-
tado a azeite de peixe,
decano da iluminação
de nossas cidades, a
pequena luz que brilha
perto da portaria d o
Convento foi acesa no
dia 19 de setembro de
1710, para nunca mais
se apagar.

— Em gratidão à pro-
teção de Santo Antônio,
em todos os grandes
momentos da Cidade do
Rio de Janeiro, Santo
Antônio esteve presente,
como nas invasões ho-
landesas e francesas.
Nessas ocasiões, sua
imagem era colocada no
muro do Convento, ins-
pirando confiança e co-
ragem aos soldados e a
certeza do auxílio divi-
no. Em gratidão a essa
proteção, colocou-se a
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de doação, embora te-
nhamos, dessa escritu-
ra, as transcrições dos
historiadores.

A doação foi feita pe-
Ia Câmara do Rio de
Janeiro, com escritura
assinada no dia 19 de
abril de 1607 pelo
Govem ador Martin
Afonso de Sousa. Nove
meses depois, no dia 4
de junho de 1608, foi
lançada a primeira pe-
drado Convento, no ai-
to do morro.

— Somente em 1937
— conta Frei Hugo —
o Convento foi tombado.
Passou aos cuidados do
P a t r imônio Histórico
Nacional, apesar de, até
hoje, sua conservação
correr por nossa conta.
Por isso, pode-se dizer
que os franciscanos er-
gueram, ornavam, con-
servaram e continuam
a conservar o Convento
de Santo Antônio. Não
como um monumento

lâmpada votiva diante
da imagem chamada de
Santo Antônio do Re-
lento, porque ficava ao
ar livre durante o s
momentos difíceis d a
cidade.

Hoje, a fé continua a
mesma, segundo Frei
Hugo, mas a invasão do
progresso, ao mesmo
tempo em que os bene-
ficiou também os pre-
judicou.

— O Convento ficou
quase totalmente à vis-
ta, com o desbastamen-
to da frente que cobria
a fachada principal. Em
contrapartida, a obra
prolongada que o cerca
dificulta o acesso d e
quem vem nos visitar,
além de ter produzido
graves e sérias rachadu-
ras no túnel de entrada
e em outros locais, como
a capela lateral que
mostra o nascimento de
São Francisco, o chão
da cozinha, o muro de
contenção do morro fei-

to pelo próprio Conven-
to e a parede externa do
fundo do Convento.

Ele mostra as diversas
fissuras. O chão da cozi-
nha remodelada, de la-
drilhos amarelos, mos-
tra um afundamento.
As paredes externas
exibem rachaduras que
vão de cima a baixo,
mas é no túnel que elas
parecem ser mais graves
e profundas.Minha preocupa-
ção, como superior, é
grande, mas a s afir-
mações dos engenheiros
do canteiro de obras são
tranquilizadoras, eles
dizem que estão atentos
aos progressos dos tra-
balhos. E as autoridades
mais ligadas ao metrô
prometem restabelecer e
restaurar todos os
danos, quando as obras
e s tiverem terminadas.
Fazemos votos para que
o término seja breve.

Além do metrô, Frei
Hugo chama a atenção
para a obra já em an-
damento de um edifício
gigantesco, cuja escava-
ção é responsável por
uma série de rachadu-
ras no interior do Con-
vento e pelo desmoro-
namento do Morro de
Santo Antônio.

Este monstro de
concreto armado será
um dos maiores poluído-
res da visão do decan-
tado monumento histó-
rico, único sobrevivente
do velho Rio de Janeiro
no centro da cidade. As
razões apresentadas pa-
ra que essa construção
fosse erguida ao lado de
uma obra tombada não
convencem a ninguém.
Apenas nos forçam a
aceitar uma realidade
dolorosa, que contribui
para o obscurecimento
do belíssimo complexo
colonial que é o Conven-
to de Santo Antônio.

Ele afirma que atual-
mente se está fazendo
um trabalho de conten-
ção do morro. Mas a
parte afetada dentro do
Convento ainda espera
por providências con-
cretas.

Não podemos dei-
xar que a continuação
das obras agrave a situ-
ação d3s seculares pare-
des de pedra e óleo do
baleia. Esperamos que
Santo Antônio defenda
a sua propriedade com
a mesma energia e a
mesma eficiência com
que defendeu a cidade
do Rio de Janeiro.
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A capela lateral, que mostra o
nascimento de São Francisco, está

com suas paredes trabalhadas
cobertas de fissuras
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O túnel de entrada ao convento
praticamente o único ponto
de acesso, apresenta diversas
rachaduras profundas
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Criança é Criança Filatelia Carlos Alberto L. Andrade

POR UM NATAL
QUE AJUDE OS M ENINOS

CIRANDA
LANÇAMENTOS

>T. AO podemos
ajudar todas
as crianças

do mundo. Mas isso não
é desculpa para quedei-
xemos de ajudar tantas
quantas possamos.

A frase é simples e
carregada de bom senso.
Foi dita em 1965 por
Zena Hamon, então pre-
sidente da Junta Execu-
Uva do UNICEF, quan-do essa agência das
Nações Unidas ganhouo Prêmio Nobel áa Paz.
E está senão lembrada
hoje porque ontem o
UNICEF comemorou
30 anos de funãação.

Em 1946, ao ser cria-
áo, o Funáo áas Nações
Uniáas para a Infância
— universalmente co-
nhecião por sua sigla
inglesa, UNICEF — ti-
nha diante de si, como
primeira tarefa,'o traba-
lho áe ajuáar a alimen-
tar, curar e vestir mi-
lhões de crianças euro-
péias atingidas pela II
Guerra Mundial. Hoje,
ele presta assistência a
102 países em ãesenvol-
vimento, em programas
áe emergência ou a lon-
go prazo, procurando
fazer com que cheguem
às crianças os serviços
básicos necessários nos
terrenos da nutrição,
Saúde e Educação.

De qualquer modo,
por mais que seus ser-
viços cubram hoje uma
área geográfica mais
ampla e atinjam um
número de crianças
considerável, o UNICEF
continua precisanáo áe
todos os recursos que
puder conseguir. Seu or-

Ana Maria Machado
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No lançamento da Cam-
panha da Kombi do SNT,
uma manifestação como-
ven te: Grande Otelo con-
fessamdo a Silvia Orthof
sua vontade de fazer tea-
tro para crianças e, mais
que isso, como verdadeiro
artista do povo que sabe
das coisas, revelando sua
perfeita atualização com o
que está em cartaz em nos-
sos palcos em matéria de
'teatro infantil. Coisa que
a grande maioria da cha-
mada classe teatral ainda
não deixou de menospre-
zar.

A Editora Imago está
lançando sua primeira série
de livros especialmente des-
tinados ao público infan-
til, a Coleção Piá. O objeti-
vo da iniciativa é preparar
as crianças para a leitura,
o debate, o prazer de redi-
gir e trocar idéias sobre te-
mas, personagens, mensa-
gens — assim a explica
Ivan Cavalcanti Proença,
frisando que é preciso rea-
gir contra a técnica do não
pensar.

derão ser indicados mais
dois textos para publi-
cação.

Outro concurso, este de
literatura infantil, procla-
ma seu resultado. A Edito-
ra Primor chegou ao fim
de uma seleção que esco-
lheu 11 histórias de di-
ferentes autores, entre 99,
para constituir um volume
intitulado Contos da Amé-
rica Latina para Crianças
de Todo o Mundo. O Brasil
será representado na cole-
tanea por A História da
Girafinha, de Maria Inês
Almeida e Um Instante,
Maestro, de Giselda Nico-
lelis.
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PRÊMIOS NOBEL
Argentina
valores faciais: 10; 15 e 20 pesos
impressão: off-set policrômica
folhas de 50 selos
dimensão: 40 x 30mm
tema: homenagem aos ganhadores de
Prêmios Nobel, da Argentina, Dr Bernar-
do Houssay (Medicina) Dr Luis Leloir
(Química) e Dr Carlos S. Lamos (Paz).

çamento é insignifican-
te se comparado com a
quantia que o mundo
gasta em armamentos,
e • questionando quais
são realmente as priori-daães da raça humana,
o UNICEF aproveita seu
30.° aniversário para
lançar um apelo
mundial por contribui-
ções financeiras volun-
tárias, das quais vi-
ve em completa de-
pendência. Se você
quiser colaborar com
um trabalho sério pelas
crianças do mundo
todo. procure o UNICEF
que, no Rio, fica na Rua
México, 21, sala 601-B,

telefone 221-3614. E na
hora áe comprar cartões
áe Natal e agendas, dê
preferência aos que são
feitos pelo UNICEF pa-
ra angariar fundos.
Com o que você paga
por um cartão, 15 cri-
ancas são vacinadas
contra a tuberculose.
Com uma caixa de mini-
cartões é possível finan-
ciar a imunização de
nove crianças contra a
poliomielitè. Os exem-
pios podem se suceder.
O importante é lembrar
que, ao saudar o Menino
no Natal, é possível
fazer algo pelos meninos
e meninas.

O Núcleo de Dança Con-
temporanea iniciou esta se-
mana seu curso de férias
intensivo para c r i a nç a s ,
englobando atividades de
expressão corporal (com
Susana Braga, Herminla
Donato e Elia de Paiva) e
de Teatro de Bonecos (com
Virgínia Valli). Infor-
mações à Rua Rita Ludolí
24, quarto andar ou pelo
telefone 24-5780.

Já foi escolhida a Co-
missão Julgadora do Con-
curso de Dramaturgia In-
fantil que o Serviço Nacio-
nal de Teatro promove
anualmente. Desta vez, Ta-
tiana Belinky, Fanny Abra-
movitch, Mareia de Almei-
da e Nittis Jacon de Arau-
jo Moreira vão escolher,
entre 114 concorrentes, as
três peças que ganharão os
Cr$ 60 mil em prêmios.
Além das premiações
em dinheiro, po-

Já está definida a
ocupação do Teatro Glaucio
Gil por grupos de teatro
para crianças até setembro
do ano que vem. De 5 de
fevereiro a 27 de março, es-
tara no palco O Planeta
Azul, de Mario Bruni, diri-
gido por Paulo Ramos. A
seguir, de 2 de abril a 26 de
junho, Cantarim de Canta-
rá (que nome lindo.), de
Silvia Orthof, dirigido pela
autora, vai mostrar a que
veio. E de julho a setembro
será a vez de Flicts, o frá-
gil, feio e aflito persona-
gem de Ziraldo, com uma
mãozinha de Aderbal Ju-
nior na transposição para
o palco, dirigido por José
Roberto Mendes e com mú-
sica de Sérgio Ricardo. Um
detalhe: um grupo que a
esta hora já definiu o elen-
co de uma montagem no
segundo semestre do ano
que vem, como é o caso, po-
de perfeitamente servir de
exemplo aos descrentes,
comprovando a seriedade
com que se está fazendo
teatro infantil entre nós.
Os bons resultados são co-
roamento de um longo pro-
cesso de trabalho.

RECURSOS NATURAIS
- ÁGUA
Portugal
data: 24.11.76
valores :_1; 3; 5 e 10 escudos
impressão: off-set policrômica
folhas de 100 selos •
dimensões: 40 x 30mm
tema: conservação da natureza, com a
reprodução de figuras que evocam a na-
tureza, como ovelhas, peixes e aves.
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Reapareceram, nas bancas de jornais do Rio de
Janeiro e de outras Capitais, os condenados envelo-
pes promocionais de selos para colecionadores, prá-
tica que procura iludir o filatelista inexperiente, com
a venda de peças na maioria das vezes defeituosas,
por valores bem acima da cotação normal dos ca-
tálogos.

Esses envelopes, com visores transparentes, se
utilizam de evidente má-fé ao expor, na parte vis(-
vel, alguns exemplares comemorativos ou ordinários
sem carimbo e de melhor estado de conservação. .
As putras peças ou apresentam defeitos graves ou1* "

são carimbadas, djíninuindo sensivelmente o valor"
global dos selos ali vendidos.

A prática, censurada pelos filatelistas mais ex- ¦•

períentes, causa sérios prejuízos ao novo coleciona-
dor que adquire por Cr$ 20,00 ou Cr$ 30,00, selos
que não valem Cr$ 10,00, considerando-se que as
peças assim oferecidas ao público são da década
de 50, cotadas, em geral, a 50 centavos por uni-
dade usada.

SÉRIE PINTURA
França
Satã: 18.12.76
valor: 2 francos
impressão: off-set policrômica
gravação a talho-doce de Pierre Bequet
dimensões: 48 x 36,85mm
folha de 25 selos
tema: natureza morta de Maurice de
Vlaminck

CONQUISTA DO ESPAÇO
Hungria

O Cruzeiro fez 35 anos!
Afinal quanto é que ele vale?

data: 29.11.76
série de sete valo-
res e um bloco
impressão: foto-
gravura, a cores,
desenhos de Jozsef
Vertei
tiragem: 432 mil,
cada selo; 300 mil,
o bloco
tema: a exploração
dos planetas Marte
e Vênus

mmmm

PICOTES & FILIGRANAS
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• O Clube Filatélico do
Brasil, representante brasi-
lelro na Federação Intera-
mericana de Filatelia
(Fiaf), comemora hoje seu
451? aniversário de fun-
dação, com as seguintes
solenidades: às 11 horas,
Missa Solene na antiga
Catedral Metropolitana, à
Eua 19 de Março; às
12h30m, almoço comemo-
rativo no restaurante pa-
noramico do Clube da Cl-
dade, com a entrega de
diploma de sócio honorário
ao Coronel Adwaldo Bot-
to de Barros, presidente da
ECT; às 14 horas reunião
festiva na sede da entidade
à Avenida Graça Aranha
226 — 4o andar.
• A Diretoria do Clube
Filatélico do Brasil promo-
verá, durante as solenida-
des comemorativas do ani-
versário do CFB, a entrega
dos prêmios conquistados
pelos filatelistas brasileiros
nas exposições internacio-
nais Hafniã -76 (Dinamar-
ca) e Lubrapex-76 (Portu-
gal).

• Um comunicado con-
junto da Sociedade Phila-
télica Paulista e do Clube
Filatélico do Brasil, Infor-
ma que foram transferidas
de Brasília para o Rio de
Janeiro, as deliberações fi-
nais e encontro de socieda-
des filatélicas para a fun-
dação da Federação Brasi-
leira de Filatelia (Febraf).
A comissão é integrada pe-
Io Gal. Euclides Pontes,
jornalista Francisco Crês-
tana, Dr Carlos Nery da
Costa (1? Secretário do
CFB) e Dr Heinz Helbert
Lehfeld. A fundação da
FEBRAF dedeverá coincidir
com as solenidades come-
morativas do aniversário
do CFB hoje, na sede desta
entidade.

A Gerente da Agência
Filatélica da ECT no Rio
de Janeiro, Sra Cloris Leda
Nascimento, foi nomeada
para a Chefia da Assesso-
ria Filatélica da Diretoria
Regional-Rio, da adminis-
tração postal brasileira.

Em novembro, deixou
de circular a coluna filaté-

lica assinada por Arthur
Barroco, publicada por 28
anos no Jornal de Hoje,
de Nova Iguaçu (RJ).
• Um dos 14 únicos
e x e m p 1 ares conhecidos
do seio de um penny
emitido pelos correios de
Maurício em 1847 (classifi-
cação do Yvert — Maurice
nv 1), vermelho, com efí-i
gie da Rainha Vitória, da
Inglaterra, foi arrematado
pelo colecionador R e n e
Berlingin, do Principado de
L i e c h t enstein, por Cr$
99 mil 500, em leilão pro-
movido pela casa Stanltj
Gibbons, de Londres.

• A Administração Postal
idas Nações Unidas emitiu
em novembro um selo co-
memorativo, homenagean-
do o Conselho Mundial de
Alimentação. A peça, nos
valores de 13 cents (EUA) e
e 70 centimos (Suíça), foi
impressa a cores, em offset,
com tiragem de 2 milhões •
1 milhão 800 mil respectl-
vãmente.

Na revista de domingo desta semana:

Nafeira, as frutas e os legumes estão mais caros.
Nos supermercados os enlatados majorados. Sobe.
o preço dos cigarros, das passagens, das consultas.
Tudo sobe.
WaltDisney

Há 10 anos de sua morte, três impérios procurama velha magia.
Oluxodoouronasfestasdeverão:

A grande opção para as festas defim de ano - a
moda dourada.
A ceia de Natal ^
Uma tradição de muitos anos em que todos os
exageros são permitidos.

Agora toda impressa em pape! Lumiblade (o papel da capa)

QueenEIizabeth 2 na viagem dos sonhos:
Decorado como algo saído de' 'Uma Odisséia no
Espaço'', o navio mais luxuoso do mundo está
agora navegando para um réveillon em alto mar
com 1 mil e 500 felizardos.
luis Fernando Vetíssimo:"Depois da queda"
Jogos:
Bridge, xadrez, cruzadas, labirinto, etc...

BOLSA DE TROCAS

Domingo
A revista que vem dentro do Jornal do Brasil.

"Desejo trocar selos na-
cionais por estrangeiros,
em perfeito estado.

Maria José da Silva — R.
Campeiro-Mor, 5 4 3 —
Santa Cruz (ZC 36) —
20 000 — Rio de Janeiro
— RJ."

''Troco selos comemo-
rativos do Brasil e do ex-
terior.

Paulo Toledo — R. Benja-
mim Constant, 308 — Tv.
Dalva 48 — 24 000 — Ni-
terói — RJ".
"Troco selos nacionais,

comemorativos em bom es-
tado.

Luiz Carlos Alvarenga —
Caixa Postal 116 —
97 800 — S. Luiz Gonza-
ga — RS."
"Desejo trocar selos co-

memorativos nacionais e
estrangeiros.

Maria de Lourdes Trin-
dade Martins — R. Sena-

dor Nabuco, 207 — Ap. 102
ZC 11 — 20000 — Rio

de Janeiro — RJ."
"Troco e vendo selos em

bom estado e uma antiga
e valiosa coleção.

Luiz Carlos Brandão da
Silva — Av. Alte. Lúcio
Meira, 155 — sob. 25 950

Teresópolis — RJ."
"Desejo trocar selos na-

cionais e estrangeiros de
qualquer tema e pais.

Dorit Shimoni — R. Cin-
co de Julho, 176 ap. 301
Copacabana — 20 000 —
Rio de Janeiro — RJ."
"Vendo coleção com 170

selos usados de vários paí-
ses.

Carlos Eduardo — R. Al-
varo Ramos 511 — BI. 10

Botafogo — 20 000 —
Rio de Janeiro — RJ."

"Desejo trocar selos dó
Brasil por estrangeiros,
compro catálogo.

Leticia Rodrigues Kfuri
R. da Glória, 214 ap:

406 — Glória — 20 000 —
Rio de Janeiro — RJ." .

"Troco, a combinar, selos
perfeitos de qualquer país
e tema.

Luiz Carlos Becker Jr. —
R. Santa Clara, 200 ap.
902 — Copacabana —
20 000 — Rio de Janeiro

RJ."

A correspondência para
esta coluna deve ser envia-
da para:

Carlos Alberto L. Andra-,
de — Filatelia — Cader-
no B. JORNAL DO BRA-*
SIL Av. Brasil 500 — 6<?
andar — S. Cristóvão
20 000 — Rio de Janeiro

RJ.
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PROBLEMA N.° 562
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Encontrada* 37 palavras: 6 de 4 letras;
14 de 5; 9 de 6; 5 de 7; 2 de 8;
e 1 de 12.

INSTRUÇÕES:

O objetivo deste jogo é formar o maior número possível de palavras

de quatro letras ou mais, usando apenas as letras que aqui aparecem mis-

furadas e que formam uma palavra-chave (a palavra-chave é sempre apre-

tentada na edição do dia seguinte, em letras maiúsculas, juntamente com

as palavras encontradas no problema anterior). A letra maior deverá apare-

cer obrigatoriamente em todas as palavras, em qualquer posição. Uma letra

não poderá aparecer em cada palavra maior número da vezes do que a pi*

lavra-chave. O autor não usi dicionário e só apresenta palavras de uso cor-

rente, por Isso o leitor multas vezes encontrará mais palavras do que as pu-

blicadat no dia seguinte. Não valem verbos, nomes próprios', plurais nem gíria.

PALAVRAS DO N.» 561:

adulto, astro, deis, ilun, ilusão, iluso, ILUSTRADO, isto, lastro, lisa,

liso, lista, listra, listrada, lousa, luis, lusa, lese,'lustro, ostra, raso, raste,

resa, rosai,'sadio, taido, saldo, salto, silo, sita, sito, soda, sola, solar,

solda, solida, seita, soltura, aota, suado, surta, surto, sutil, tarso, tosa,

trás, tris, ursa, urso, usada.

HORÓSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril
Cuidado, falta de sorte nos
negócios, concorrência des-
leal e discussão no setor
profissional. Evite começar
um novo empreendimento.

Bom dia para voei. Encon-
tro favorecido: voct estará
cercado de atenções. Se
precisar de um conselho,
peja aos parentes.

Vigie sua saúde. Cuide
de suas forças e não
sobrecarregue seu figa-
do.

Não precipite as coisas,
enquanto você não se
sentir dinâmico (a) è se-
gyro(a).

TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Saturno em quadratura não
o (a) favorece. Perda da
documentos, atrasos nos ne-
gócios e brigas com seus
superiores que não o (a)
entenderão.

Com Vtnus em quadratura,
evite provocar cenas de ciú-
me, pois .voct podará so-
frer demais com isto. Sur-
praia pouco agradável.

Tudo irá bem, mas você
poderá ter uma indiges-
tão.

Saiba que uma; certa
flexibilidade favorecerá
suas oportunidades.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Novos empreendimentos fa-
vorecidos. Dia benéfico pa-
ra assinar um contrato. Se
você quiser mudar de em-

,prego, os aspectos são be-
náficos.

Excelente clima ssntimen-
tal, voct deve eproveitar.
Nova relação que poderá
facilitar seu futuro. Bom
dia para resolver es proble-
mas familiares.

Voct estará em ótima
forma mas cuidado com
o» excessos alimentares.

Não empreenda muita
coisa ao mesmo tempo
a dt importância aos de-
talhes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de. julho
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Dia neutro, mas receblmerv
to financeiro e iniciativas
proveitosas nos negócios.
Idéias boas. Você pode se-
guir sua intuição.

Este dia será neutro para
voct. As pessoas que o (a)
amam,' precisam de seu
amor. Não hesite em lhes
dar, isto não custa nada.

Dia benéfico que pro-
mete a você um equilí-
brio satisfatório. Prati-
que esporte.

Se voei conseguir doml-
nar seus impulsos, faça
algumas concessões.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
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Prudência no trabalho, fl-
nanças e negócios. Não seja'
intransigente. Veja de que
modo você poderá melho-
rar sua organização. Não
assine nada.

Cuidado, pais neste domf-
nio há perigo de «mor-pró-
prio ferido. Um novo co-
nhecimento poderá pertur-

bar suas relações atuais.

Nenhum problema no-
tável. Não sobrecarre-
gue os intestinos e tudo
Irá bem.

Amplie seus conhecimen-
tos para podar estar a

par de todas as novida-
des.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Sorte no plano financeiro,
com Vênus em trígono. Es-
tudos, escritos e iniciativas
favorecidos. Pode mudar de
emprego.

Seja amoroso (a), afetuo*
sofá) • vect terá um exce»
lente dia. Pense também na
pessoa amada, qua precisa
esquecer os aborrecimentos
profissionais.

Mal-estar sem grávida-
de, provável consequên-
cia de um excesso ali-
mentar.

Cuidado ao faier um
julgamento, você pode-
rá ser severo(a) demais.

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro
Com Saturno em sextíl: em-
préstimos favorecidos, es-
critos e assinaturas bem in-
fluenclados. Cuidado com
ciúmes de colegas, no se-
tor profissional.

Dia benéfico, cem Vtnus
em trígono. Voct deve fa-
xer projetes e fixar a data
da um casamento. Os pre-
blemas familiares vie se se-
Ivcionar.

Voei precisará sair des-
se estado ansioso que
o (a) impede de traba-
lhar bem.

Aceite es convites de
amigos (as) pois poderá
encontrar pessoas im-
portantes.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
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Cuidado com Júpiter am
oposição. Negócios duvido-
sos, contratos cancelados.
No setor profissional, será
melhor ficar "na sombra",
sem querer se Impor.

Com Vtnus em quadratura
seja compreensivo (a) e fe*
che es olhes, em certos ca-
sos. O mesmo ne plane fa-
rnlliar, para que não auman-
tem seus problemas.

Cuidado com as reações
alérgicas que podem ter
sido provocadas por um
medicamento.

Voei poderá ter reações
muito bruscas que pede-
rão ofender seus aml-
gos (as).

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Atraso* e contratempos de-
vem sar temidos no plano
material e profissional. Não
force o destino, querendo
Iniciar um novo negócio.

Bom dia sentimental. Encon-
tre inesperado para os sol-
leiros (as). Isto nio quer di-
ser que voei encontrará o
companheiro (a) Ideal, mas
o (a) distrairá muito.

Voei estará bem e sa-
berá aproveitar os mo-
mentos de repouso ne-
cessários.

Seus compromissos vão
absorvi-lo (a), procure
mostrar-se mais expan-
sivo (a).

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Dia benéfico. Sorte nas fi-
nanças, com Júpiter em tri-
gono. Todavia, não é motl-
vo para fazer despesas exa-
geradas.

Voei podará ter satisfações,
principalmente com seus
amigos (as). Os pequenos
namoros si poderiam lhe
trazer decepções.

Você estará distraído(a)
e Isto poderá lhe custar
algumas queimaduras.

Reconheça seus erros,
em vez de buscar obje-
tivos impossíveis.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Saturno continua em oposl-
ção. Cuidado; você poderá
tomar uma decisão errada.
Ouça seus amigos (as) que
serão mais sensatos (as) que
você.

O domínio sentimental 4 e
melhor atualmente. Voei
dev* aproveitar, para es-
quecer os aborrecimentos
profissionais.

Problemas digestivos. As
contrariedades e os abu-
sos fatlgarão seu figa-
do.

Voei deve reagir contra
uma tendência à agressi-
vidade e discussões.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Recebimento f i n a n ceiro,
boas perspectivas materiais.
Satisfações para os repre-
sentantes. Você pode pro-
curar a ajuda necessária
para agir.

Cuidado: voei tem tendên.
cia a criticar, isto não agra-
dará a pessoa amada. Por-
tanto, fale apenas quando
precisar.

Bom dia para sua saú-
da. Os astros permitirão
que você faça-grandes
esforços.

Não aja com impetuosi-
dade e receba com um
sorriso, as exigências dos
outros. -.. i

CRUZADAS CARLOS DA SILVjC

HORIZONTAIS — 1 — chllrear, trlssar (a andorinha e algu-
mas outras aves), 10 — família de répteis sáurios da sub-
ordem dos lacértidas, 11 — contingência perigosa, situa-
ção obscura. 12 — casta de farinha assada (dial. indo-port.),
14 — coisa boa, de comida, 15 — cada uma das tiras de
folhas de palmeira que, preparadas, perfuradas e. metidas
entre capas de madeiras, formam entre povo: indianos,
uma espécie de livro sobre o qual se escreve com estilete
de metal, cujos sulcos são preenchidos com-mistura, de
carvão e óleo, 16 — povo de origem gaulesa, que habitava
o Norte da antiga Itália, 18 — divisar, estar voltado para,
.19 — índios carlris das vizinhanças do rio do Peixe (fron-
teiras do Ceará e Paraíba), 21 — força ou poder natural
que produz os fenômenos do hipnotismo, 22 — figura for-
mada pelo cruzamento de dois arcos iguais que se cortam
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superiormente, formando um angulo agudo e què é típico
das abóbadas góticas, 23 — parte superior e abobadada
das galerias subterrâneas (nas minas), 25 — no hinduísmo,
encarnação de uma divindade sob a forma de um homem
ou de um animal, sobretudo de Vixnu, segunda pessoa
da trindade indiana, 26 — cujas pétalas são semelhantes,
diz-se das flores compostas cujas corolas são todas iguais,
28 — antílope da África oriental, 29 — herdade limitada
por marcos. '¦

VERTICAIS — 1 — catavento, ventoinha, 2 — família de
répteis sáurios, cujo tipo é o gênero Iguano, 3 — entriste-
cer, toldar, anuviar, 4 — cantar, erguer a voz, 5 — receber,
assimilar, 6 — sustentam combate moral, 7 — algo gran-
de, 8 — corda usada pelos músicos para afinar os instru-
mentos de corda, 9 — casta de uva do Minho (Portugal),
13 — designação comum is aves da ordem dos passerifor-
mes, caracterizadas por terem o bico desprovido de cera
na base, tarso nu, e pés com três dedos para a frente e
uma oara trás, 15 — boceiar, abrir a boca cm sinal de
aborrecimento, 17 — interjeição que exprime admiração,
espanto, 20 — ornato oval, e em particular a moldura
arredondada e oval que guarnece uma cornlja ou um cs-
pitei, 22 — ovacione, 24 — uma das designações de uma
divindade feminina hindu, mais conhecida por Durga (a
inacessível), esposa do deus Xlva, terceira divindade da
trimúrtl, 25 — árvore leguminosa-cesalpinácea, de boa ma-
delra para carplntarla e marcenaria, 27 — cidade do Egito,'
mencionada no Velho Testamento, léxicos: lirial, Casano-
vas, Aurélio, Melhoramentos, Morais e Fernando.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — gazinar, abatagem, zagalote, ica, anasol,
longa, ume, minutar, ri, adali. atetose, it. satix,"mesa, ase-
linas. VERTICAIS — gazíl, abacomitas, zagari, Ita, nalagu,
agonatas, reta, amalecitas, mesura, om inútil, adema, rasa,
lis, ele, oxi, es.
Correspondência, colaborações • remessa de livras e revls-
tas para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 — Botafogo —
ZC-02.
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SUASSUNA
E O DIABO DO SERTÃO

AS 
perguntas ácidas não che-
gam a corroer a docilida-
de de Ariano, nem a cora-

gem de defender sua lite-
ratura e suas posições com a mes-
ma força com que dedicou o Ro-
mance d'A Pedra do Reino e o
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta
aos santos, poetas, mártires, profe-
tas e guerreiros "do meu mundo
mítico do sertão".

Apenas os olhos findos e es-
curos de Ariano Suassuna (o sobre-
nome indígena, nome de um rio,
substituiu o luso-florentino Cavai-
canti de Albuquerque, num rasgo
nacionalista-de seu bisavô, por oca-
sião da independência) se entriste-
cem ao ouvir que a Escola Armorial
de literatura, mais maxcadamerte
os seus livros, fabrica um Nordes-
te fictício, mítico, irreal, na tenta-
tiva de acentuar os elementos me-
dievais do'folclore popular.

Esse distanciamento da realida-
de político-social da região não se-
ria, embora -lírico, extremamente
reacionário?

Vou começar contestando
que a minha literatura remeta a
elementos medievais, isso é In ven- ¦
cão de jornalista. E terminar con-
testando que o Movimento Armorial
produza um distanciamento da rea-
lidade. Quero que me mostrem um
tipo de literatura qualquer em que
esse distanciamento não ocorra.

Que tal os de Graciliano Ra-
mos?

Há muita diferença entre os
meus romances e os de Graciliano
e sei perfeitamente o que dizem por
ai, que os meus são fantasiosos e os
dele retratos fiéis do Nordeste..
Acontece que o retrato real do Nor-
deste não é nem o meu nem o dele.
Ele tinha o direito de ver o Nordes-
te que preferia, e eu também. O
dele partiu de fatos reais. O meu
também parte.

Recentemente Ariano partici-
pou de um debate na Paraíba, em
comemoração dos 50,anos do Movi-
mento Regionalista, e, para acen-
tuar a visão do Movimento Armorial
contra o realismo dos regionalistas,
mostrou um retrato do homem do
povo vestido de guerreiro do reisa-
do.

Não fui eu quem inventou
aquele homem. E' um elemento da
realidade nordestina. Apenas, esco-
lho aquilo que corresponde ao uni-
verso interior do nordestino, e não
se pode dizer que não seja realista.
Já dizia Camus: só existe um tipo'
de arte realista, e essa ainda não foi
feita, por ser Impossível: uma obra
de cinema que filmasse todos os
momentos da vida de uma pessoa.
Se alguém fosse falar de Frei Cane-
ca, homem político e religioso, po-
derla escolher, um ou outro aspec-
to de sua personalidade, e nenhum
seria mentiroso..

E' essa a diferença entre você
e Graciliano? -

Eu diria que Graciliano en- i
foca multo pouco do que o homem
do Nordeste tem de dançarino, mi-
tico, emblemático. E esse lado má-
gico está em A Pedra do Reino.

E a fome?
Você parece um jovem soció-

logo que me interpelou um dia, fa-

O folhetim não foi escrito, ma»
A Grande Peleja daJornalista e do Escri-
tor (ou do diabo e São Cipriano) daria
mais um capítulo de Ariano Suassuna,
sertanejo alto e magro, com vida plena
de motes para serem glosados por qual-
quer cantador. Identificado pelo som fa-
miliar das batidas da máquina de esere-
ver ressoando até na rua, enquanto fa-
bricava mais um pedaço de O Rei Dego-
lado, ele travou a peleja garbosamente,
ali mesmo em Candeias, Recife, no con-
junto residencial "depois de uma curva".

Este conjunto parece a Linha Ma-
ginot, não?. — diz, assim que lhe inva-
dem a casa dita de descanso. E rindo,
passando os dedos ainda quentes dos
teclados pelo rosto, avisa: — Vou fazer a
barba.

Mas escritor da estirpe de Ariano
jornalista não deixa escapar. De chinelo,
já rodeado pela mulher e pelos filhos
Joaquim, Maria, Manuel, Isabel, Maná-
na e Ana, um Suassuna engraçado, desa-
jeitado e intimidado se recusa a falar.

Jornalista é raça altamente perí-
gosa. Não é por estar na minha presen-
ca, não, mas sou ótima pessoa. Porém
péssimo respondedor. Má vontade não
existe, tenho ó medo de dizer, uma fra-
se e ler no jornal, como direi, apenas o
contrário. E toda a minha verdade está
nos livros. Por escrito faço qualquer ne-
sócio, é assim que dou todas as minhas
entrevistas.

Mas Ariano é sertanejo bom, inde-
feso a determinados ataques. Alguns
minutos mais, e ele cede.

Está bem, não vamos brigar num
domingo de sol.

E sobe as escadas da casa simples,
onde deverá ficar até o final das férias,
longe de Casa Forte, passando por qua-
dros de Brennand e chegando ao quarto
de dormir. Ao lado da cama de casal,
transcreve os capítulos de O Rei Dego-
lado dos imensos livros-caixas em que
escreve e desenha a mão, alguns recons*
tituídòs depois da lavagem das cheias do
Capibaribe. Puxa uma cadeira e senta, já
bem afável. Recita décimas de cor, res-
ponde a perguntas inoportunas, zanga-se,
alegra-se, defende com fúria o Movi-
mento Armorial, acusa dissidentes com
fúria igual; E, em palavras facilmente
transformadas em versos épicos, cômicos
e satíricos, identifica-se'com seu traba--
lho e seus personagens, se não é um
deles.

Você venceu, está bem. Já viu
um pobre escritor vencer um jornalista,
ainda por cima mulher? Conhece a pia-
da da pulga e da formiga? O marido
afirma que vê uma formiga, e a mulher
insiste que é pulga até afundada num
poço. E aquela do menino perseguindo
o padre, por > causa de um xexéu, com
tanta insistência, que quando o menino
passa a convidar uma mulher casada
para passeios escusos, o próprio padre a
aconselha a aceitar, ou não terá sosse-
go? Pois é. Você parece a mulher da
pulga e o menino do xexéu.

EM ITAIPAVA, AS CORES
DA NATUREZA

ENTRAM EM
FÉRIAS

A partir do dia 20 de dezembro, a
Saison — única clínica de emagrecimento
que usa a Natureza como terapia, entrará em
férias. Sentiremos sua falta.
Estamos certos, contudo, de que você também
sentirá a nossa: dos quatro alqueires do melhor
clima do Brasil, do perfeito repouso que Itaipava
proporciona, da assistência médica permanente, das
massagens realizadas por competentes profissionais, do
regime alimentar dosado por experientes nutricionistas e

de todo o bom-estar que só a Saison lhe dá, permitindo
perder até 5 quilos por semana.
Mas seu reencontro com a Natureza tem data marcada:

s 6 de jan«iro. Até lá, não se descuide. Nas festas
de fim de ano, as calorias andam
soltas por ai.

A única clínica de emagrecimento que usa a Natureza como terapia.
Largo da Estação, 40 - Itaipava — Petrópolis — RJ
Tel. 0242/920376-CP. 3030 !_• Asses

Norma Couri

lamdo da elevação dó nível social
do Nordeste, o que considero no mi-
nimo ingênuo (6 que ps sociólogos
andam fazendo pela elevação do
nivel social do nordestino?) Ele
perguntou: "O que é melhor, uma
arte mítica e mágica, ou p povo
de barriga cheia?" E seria acácia-
no responder: Os dois? Essa preo-
cupação vem muito mais da classe
média urbana do que do povo. Po-
vo aão é lamentoso nem triste. E
depois, pessoal do Sul conhece o
Nordeste? Conhece não, me des-
culpem, mas conhece não.

Mas esse aspecto não seria mais
realista? ,,

Povo nordestino passa difi-
culdades pr*i se vestir de rei. Digo
isso e viro reacionário. Os críticos
amargos dizem que a fantasia é
compensação e fuga. Está bem, pa-
ra mim escrever também'pode ser
compensação e fuga. Mas no caso
deles é uma forma de enfrentar a

. realidade dura. Um traço de gran-
deza e poesia que me sinto obriga-
do a exaltar. Quanto 'aos aspectos
"realistas", alguns enganos. Todos
os anos surge algum sulista por
aqui dizendo que a literatura de
cordel está morrendo. Muitos dos
que disseram isso já morreram, e o
cordel continua vivo. Outro dia íun
crítico escreveu sobre o Quinteto
Armorial dizendo: "A música é boa,
mas alienada da realidade agreste
e dura do Nordeste". Ora, tratava-
se de música instrumental pura,
sem palavras.. Com palavras, ain-
da acharia absurda a crítica, mas
me diga: rimar dó com ré é alie-
nado? E ré com mi é ontestador?

"Se a gente não mentisse
um pouco, ajudando as pe- 

'
dras tortas e manchadas
do real a brilharem no
sangue vermelho e na pra-
ta, nunca elas seriam in-
troduzidas no Reino Ên-
cantado da Literatura..."

(Euclydes Villar, em A Pe-
dra do Reino*

Os livros de Ariano Suassuna,1 remetendo à literatura medieval de
cavalaria, à poesia lírica, aos tro-
vadoi-es. da Idade Média, estima-
iam nova discussão.

Acusam meu "medievalismo".
Bem, nunca falei que o Movimento
Armorial procura copiar a Idade
Média européia. A palavra armo-
rial está ligada. aos esmaltes da
Heráldica, limpos, nítidos, pintados
sobre- metal ou, por outro lado, es-
culpidos ém pedra, com alguns arii-

t mais fabulosos, cercados por folha-'gens, 
sóis, luas e estrelas; às pedras

armoriais dos portões e frontadas
do barroco brasileiro; aos cantares
do romanceiro. E sendo armorial o
conjunto de insígnias, brasões, es-
tandartes e bandeiras de um povo,
no Brasil a Heráldica é muito mais
popular do que qualquer outra coi-

Há, Isto sini, uma aproxima-
ção do espirito e da forma de arte,
assim como de certos aspectos da
vida do povo nordestino, com os es-
petácuios medievais. E há elemen-
tos semelhantes aos da Idade Média
européia. Ninguém quer copiar o
barão de tal. A arte do povo brasilei-
ro aproxima-se muito mais de um
tipo de arte romântica, catalã, ou
do teatro ambulante popular da
Idade Média do que de outras for-
mas de teatro popular europeu.

A música também?

A nossa música de rabeca e
viola é modal, exatamente como a
da Idade Média ou a árabe. Quem
se aproxima dessas artes praticadas
pelo povo encontra semelhança
com elementos medievais populares.
Fala-se em Idade Média e pensa-
se imediatamente na arte cortesã,

Ialiás, 

muito aproximada do popu-
lar, mais do que na Renascença.
Veja só uma cantiga de Amigo
li Ariano diz de cor):

Senhoras partem tão tristes
Meus olhos por vós meu bem
Que nunca tão tristes vistes
Outros nenhuns por ninguém.

Tão tristes e tão saudosos
Tão doentes da partida
Tão cansados tão chorosos
da morte mais desejosos
Cem mil vezes que da vida.

Partem tão tristes os tristes
Tão fora de esperar bem
Que nunca tão tristes vistes
Outros nenhuns por ninguém.
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E' feita por, trovador corte-
são, mas cheia de elementos popu-
lares. A Pedra do Reino tem can-
tigas sebastianistas, como a dá pá-
gina 579, que são extremamente po-
pulares: rima única, repetições, es-
pírito mais épico que lírico. Ò ro- í
raanceiro popular do Nordeste veio
muito mais do popular medieval.
Existem elementos medievais, mas
não medievalismo, como querem ai-
gunsy, 

',-.

"O que acontece comigo é dife-
rente. Eu, como Clemente e Sa-
muel, reconheço que o Sertão é
pobre, pardo, espinbento, pedre- .
goso e empoeirado. Mas, ao con-
trário deles, é por isso mesmo que .
o acho belo e bruto, grandioso e
austero. O Reino Encantado do
Sete-Estrelo do Escorpião. Samuel
acha o povo sertanejo extrema-
mente feio, exceto, diz ele, quan-
do aqui e ali aparece um tipo de
humem eugenicamente ibérico
do Norte — louro, alto, de olhos
azuis, descendente de Godos"."' Eu tanto acho maravilhosas as
sertanejas beias — as que o po-
vo, em homenagem.à sua bele-
za, chama de pavoas, dividindo-
as, e galegas alourad&s e juçaras
morenas — como admiro a legião
de barbudos e entrançados ma-
melucos, descendentes do lbéri- '
cos morenos que cruzaram com
as mulheres Cariris de cara de
pedra e, aqui e ali, com uma ou
duas pintas de sangue negro,
árabe e cigano". (Folheto XII de
O Rei Degolado)

As críticas de alienação do Mo-
vimento Armorial, Ariano apresen-
ta fatos.

A Heráldica existe, não re-
gue que existe. Os estandartes, as'
roupas de rei (rei do Reisado, não
da Europa), o espírito popular nor-
destino, as figuras do baralho (ou-
ro é burguesia, copas a nobreza,
paus o popular, espada cangacei-
ros e guerreiros), os 12 pares de
França da Cavalhada, os nomes
reais, Meus personagens são knpres-
sionados corn Carlos Magno. Tudo
está lá. Não estou dizendo que o
meu universo seja bom ou melhor.
Mas é complexo. Inclusive do pon-
to-de-vista plástico. E' bonito. Só x
posso fazer arte com o que acho
bonito. Uma vez que dei o mote "a .
vida venceu a morte" para um can-
tador glosar. Ouça o que ele fez:

"Na vida material
Cumpriu sagrado destino
O filho de Deus divino
Nos deu glória espiritual
Deu o bem tirou o mal
Livrando-nos da má sorte
Padeceu suplício forte
Como o maior dos heróis
Morreu pra dar vida a nós
A vida venceu a morte."

O cantador era.Lima Batista e,
segundo Ariano, nesta décima está
toda a estética do Movimento Ar-
morial.

O real é isso. Dante já dizia
que se você pinta um cachorro num
quadro idêntico ao animal, terá um. ;
cachorro a mais e não um quadro. ]
Pois é isso que faço com o Nordes- j
te. j

"Vi nisso um novo sinal da Pro-
vidência Divina e dos planetas
acorrendo em meu auxilio quan-
do minha fé monárquica estava
começando a querer claudicar".
(A Pedra do Reino)

Ariano, você continua mo-
narquista?

Se soubesse que essa declara-
ção ia causar tanto equívoco jamais
a teria feito. Como escritor, essa po-
Bicão está muito mais ligada a uma i
visão estética. Simplesmente, acho
a monarquia um regime mais este-
tico que a república. Pessoas se es-
pantam quando digo que me opo-
nho a república. Ora, se existem
defeitos antipopulares em certas
monarquias, existem crimes muito
maiores em certas repúblicas. O rea-
cionarismo não está em ser mo-
narquista ou republicano. Mas no
tipo de monarquia ou república que
se quer. Hitler era republicano e foi
eleito pelo voto popular.

E como seria a sua monarquia?
Talvez pelo fato de ser ser-

tanejo, preferiria ver o Brasil en-
trando por um caininho de despo-
jamento, austeridade e pobreza. A
monarquia ligada ao espírito de
Ghandi — que está entre os maio-
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res caudilhos do século XX — e
Nehru. O Brasil assumindo a po-
breza, e não a riqueza falsificada,
corrompedora, e ainda por cima
mal dividida.

"Tornava também o mundo,
aquele meu mundo sertanejo, ás-
pero, pardo e pedregoso, Um Rei-
no Encantado, semelhante àque-
les que meus bisavós tinham ins-
taurado... Minha vida cinzenta,
feia e mesquinha, de menino ser-
tanejo reduzido à pobreza e à
dependência pela ruína da fa-
zenda do Pai, enchia-se dos ga-¦ lopes, das cores e bandeiras das
Cavalhadas, dos heroísmos e ca-
valarias dos folhetos". (A Pedra
do Reino)

Ariano Suassuna nasceu em
Recife, mas logo depois íoi para Ta-
peroá.

Não sou homem do povo.
Mesmo que quisesse, não sou. Mas
Graciliano também não é. Vejo a
vida cruel e dura desse povo, que
assim mesmo cria beleza. Só esses

. "cinzentistas" não vêem isso. Quer
saber? Eu acho o sertão bonito. Pes-
soas acostumadas com as falsas co-
modidades da cidade vão ao sertão
e acham que o sertanejo só está
lá porque não pode Ir para outro
lugar.

E você, por que não está no
Sertão?

Porque meu pai foi assassi-
nado por motivos políticos, e não
quero expor meus filhos. Mas não
posso é ser acusado de não ver esse
sertão como ele é. Veja o Quader-
na em A Pedra do Reino: é perfei-
tamente lúcido, sabe que o mundo
em que vive é feio, pobre, cheio de
injustiça.

Em geral comparam Quaderna
a Dom Quixote...

Nada disso. Dom Quixote en-
louqueceu lendo livros de cavala-
ria. Quaderna faz a leitura dos fo-
lhetos e os usa como elemento de
defesa e transformação do real. -

"O Sertão é bruto, despojado e
pobre, mas para mim é exata-
mente isso que faz dele o Reino!
— E exatamente isso o que me
dá coragem para enfrentar o so-
frimento e a degradação que me
despedaçam e mancham todos oi
momentos de minha vida — ao
ver a fome, a feiúra e a injustiça,
ao ter o pressentimento da mor-
te, da tristeza e da insanidade
em mim e nos outros". (Folheto
XIII de O Rei Degolado)

Ariano, mais uma perguntl-
nha ácida: é verdade que, como
Secretário de Cultura, você só edl-
ta romances que façam parte do
Movimento Armorial?

Calúnia. Indignidade. E eu
lá poderia fazer num posto públi-
co uma discriminação dessas? Cia-
ro, se vou editar, edito os livros que
admiro, mas nenhum dos que me
procuraram deixou de ser editado.

E quais foram os livros edl-
tados na sua gestão? •

O Círculo e a Pirâmide, de
Tereza Tenório; A Mão Extrema, de
Celena de Holanda; O Major Fa-
çanha, de Maximiniano Campos;
Bernarda Soledade, de Raimundo
Carrero; A Enseada, de Alves da
Mota; Os que Se Foram Lutando,
de Gil van Lemos; Beco das Almas,
de Lucüio Varejão; O Social e Ou-
tros Ensaios, de Orminda Pires Fi-
lho; A Flor Destruída, de Cláudio
Aguiar; Itinerário do Boi Além do
Campo, de Paulo Bandeira Cruz;
Memórias do Navegante, de José
Rodrigues de Paiva; O Inquisidor,
de Ângelo Monteiro. Desses, só Car-
rero é do Movimento Armorial. E

. dois já foram e tornaram-se dissi-
dentes: Maximiniano Campos e An-
gelo Monteiro, razão até para não
serem editados.

Ariano vai descendo a escada
para receber um tocador de viola •
sertaneja e um escritor, e aprovei-
ta para falar da Orquestra Armo-
rial e de Cussy de Almeida, com
quem rompeu, indignado com sua
europeização.

Ele enfiava uma roupa eu-
ropeizada no povo, através de pro-
cessos que não nos dizem respeito.
Agora a Orquestra Armorial já não
faz mais parte do Movimento, e sim
a Orquestra Romançal.

Ouve-se um cavaquinho do la-
do de fora da casa, e Ariano aten-
ta o ouvido. Apreciador de Alexan-
dre Dumas, professor universitário
de Estética e História da Cultura
Brasileira, criador do marimbau
(instrumento musical que fundiu a
marimba e berimbau) ele se des-
pede ainda falando no Nordeste, nos
nordestes:

Os nordestes são muitos. Fa-
ça a junção de todos e talvez tenha
uma imagem aproximada dessa re-
gião.

"Isso não quer dizer, nobres Se-
nhoras e belas Damas, que o
Diabo não viva, também, aqui no
Sertão. Mas o Diabo que vive aqui
é a Besta-Fera, o Demônio, a

Besta-Bmzacã, o Arcanjo lucife-
fino e trágico-epopéico, que de-
safiou o Outro e foi precipitado
do Sol nas chagas trevosas da
Noite, onde espera seu resgate,
molhado de sangue e cravado de
estrelas". Folheto XII de O Rei
Degolado, ainda não terminado.
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Cinema
O FILME EM QUESTÃO

NO SEU LANÇAMENTO EM
SALVADOR E SÀO PAULO, O fILME
DE BRUNO BARRETO BATEU
RECORDES DE BILHETERIA. AGORA
CHEGOU A VEZ DO RIO ASSISTIR
ÀS AVENTURAS DOS PERSONAGENS
DE JORGE AMADO NOS SOBRADOS
E LADEIRAS DA BAHIA.«Dona cFhr e c§eus cDois «Maridos
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iDona FZor e se«s ãois amores: "O louco e o
cordato, o boêmio e o trabalhador"

O bom contador*de historias
-fc-K*-fc X história de Dona
Flor vai sendo contada na
tela e o espectador recebe ao
mesmo tempo duas informa-
ções paralelas. A platéia vê o
que acontece em volta de
Flor, isto é, o casamento com
Vadinho, as aulas de culiná-
ria, a muqueca de siri mole,
as fugas do marido para a
roleta ou para uma vadiação
fora de casa. E ao mesmo
tempo a platéia sente a pre-
sença do narrador. Ou me-
lhor, sente a satisfação com
que o narrador conta a his-
tória.

Difícil identificar num pon-
to preciso o, que vem a ser
esta presença satisfeita do
contador da história. Mas até
mesmo a cena mais simples,
até mesmo quando se trata
de descrever só um aconteci-
mento aparentemente banal,
uma qualquer coisa deixa
passar bem nítida a sensa-
ção de que quem nos conta a
história está mais ligado no
prazer de narrar um aconte-
cimento (ou, se assim o qui-
sermos, no prazer de fazer
um filme) do que própria-
mente no acontecimento nar-
rado.

E' bem provável que o es-
pectador nem se dê conta
disto, que esta sensação pas-se só de forma inconsciente,
que ele veja só as coisas queacontecem com a moça baia-

na entre o casamento com
Vadinho e o casamento com
Teoãoro Madureira. Mas é
sem dúvida esta coisa impre-
cisa que faz deste filme um
espetáculo que a platéia re-
cebe com facilidade e agrado,
porque este prazer muito
grande em falar, em contar
com algum exagero uma his-
tória já contada em outro
lugar por outra pessoa, este
prazer é bem um comporta-
mento que também o espec-
tador assume num bate-
papo informal. .

De um certo modo, os am-
pios movimentos de câmara,
como o que abre o fume, ou
como aquele outro que sai da
rua e atravessa a janela da
casa de Flor para sürpreen-
der os protagonistas na sala,
são traduções em termos de
cinema ao exagerado ges-ticular de mãos habitual-
mente usado para pontuar
qualquer conversa. O espec-
tador se encontra, então,
diante de uma conversa feitanuma linguagem que lhe é
familiar, e não importa queele não saiba identificar este
fato, ou fazer uma análise
desta linguagem. O que im-
porta é o resultado prático, o
espe ctador acompanha a
narração sem qualquer esfor-
ço, ele se reconhece na tela.

E este reconhecimento se
faz em dois níveis, pois além

de se reencontrar numa Un-
guagem comum, as pessoas se
reencontram no comporta-
mento dos personagens. Nem
importa muito saber até que
ponto o Vadinho, a Flor, oTeodoro, e mais Cazuza, Mi-
randão, Carlinhos ou Rozilda
representam com fidelidade
a Bahia, ou, por extensão, to-
dos nós. De fato, o que eles
representam é uma espécie
de ficção ou mitologia popu-lar, os heróis criados ní mes-
mo, durante os bate-papos
pontuados com largos gestos.Vadinho, o vagabundo, o
jogador, o irresponsável, o
que 'soma à mulher em casa
um sem-número de pequenasaventuras na rua, é bem um
herói popular, da mesma
forma que a Flor capas de
aceitá-lo e ser fiel é também
uma heroína popular. Não se
trata, no filme, de analisar
estes comportamentos, de
estabelecer um juízo de valo-
res sobre eles. Pelo menos ne-
nhum juízo além de uma
imediata afirmação deste
comportamento irreverente
contra uma falsa e aparente
solenidade e bons modos.

Trata-se só de incorporar
certos valores da narrativa
popular a um sistema de
muitos bons modos — o esti-
Io de barrar do filme ameri-
cano — e de fazê-lo com
gestos largos, exagerados às
vezes (como a repetição dos
movimentos do zoom), por-
que se persegue talvez isto
mesmo, a maneira de contar
deve se sobrepor à história
que se conta.

JOSÉ' CARLOS AVELLAR

% opção pelolaturamento
•k+c Espanta muita gente a
idade do diretor de Dona Flor
e Seus Dois Maridos, Bruno
Barreto: 21 anos. Antes dos
20, ao dirigir A Estrela Sobe
(incomparavelmente mais in-
teressante), ele já exibia um
domínio do oficio e uma ní-
são das malicias do showbu-
siness realmente precoce»!
Nascido e criado ém berço cl-
nemanovista, só brincou em
serviço enquanto empunhava
a câmara de 16 milímetros.
Ao fumar o curto de 35 mm
A Bolsa e a Vida, 1971, já sa-
bia muito sobre ambas. De-
monstrou, ao adaptar o texto
de Drummonã, d convicção
— que até hoje não abando-
n°u — da inexistência de
ficcionistas no cinema
brasileiro. Desde a auspício-
sa estréia na longa metragem
(Tati, a Garota) também
deixou claro não acreditar,
nos slogans do-tipo "uma ca-
mara na mão e uma idéia na
cabeça". Atores comunícati-
vos e de público, uso objetivo
do instrumental técnico, his-
tórias' de escritores maduros ¦
explicam a receptividade de
seus três longos — especial-
mente do último, que contou
com o gênio de faturamento
de Jorge Amado.

Se a juventude do diretor
surpreende, a velhice da lin-
guagem cinematográfica de
Dona Pior talvez possa estar-
tecer os cinéfilos, os que não
procuram no.cinema apenas
o prazer de uma história
narrada com correção. Os ob-
senadores mais informados
não sentirão estarrecimento.
Um quarto de hora de proje-

G§ob o signo
da tradição

•jfV-pi Entre o populismotradicional literário da
fonte Jorge ; Amado e ocosmopolitismo igualmen-
te tradicional da chamada
mise-en-scène hollywoo-
diana tentado pelo jovemcineasta Bruno Barreto,
havia aparentemente obs-
táculos e abismos impossi-
veis de serem transpostos.
Mas uma cuidadosa visão
de Dona Flor e Seus Dois
Maridos acaba desmentin-
do esta primeira impres-
são. O filme, afinal, para
quem gosta de misturas
deste gênero, não deixa
de ser um feliz e surpre-
endente casamento entre
aproachs na verdade não
tão opostos assim.

Assim, Dona Flor deve
ser visto sob o signo da
tradição e o que interessa
é o resultado imediato da
aplicação das iições norte-
americanas de como fazer
um produto bem acabado.
E nesse sentido, apesar de
ser ainda um aprendiz de

ção basta para expor o me-
canismo mercantil do empre-
endimento. Acredito que Bru-
no Barreto tenha partido pa-
ra Dona Flor com certa fé na
possibilidade de conciliar va-
lares críticos (como os evi-
dentes em Tati e Estrela) e
responsabilidades empresa-
riais. Julgo que..oculto do in-
vestimento, os grande- número
de produtores associados e o
slogan publicitário "um filme
brasileiro de padrão interna-
cional" (20 anos depois dos
equívocos e megalomania^ da
Vera Cruz!) o levaram a ar-
qulvar ambições de real fô-
lego artístico e cultural, e a
trabalhar para as expectati-
vau dos grandes circuitos
exibidores — um dos quais, a
Comvanhia Serraãor (de São.
Panlo), co-produtor.

Desde o lançamento paulis-
ta ,as bilheterias confirma-
ram o angulo importante do
filme: à ampliação da faixa
d* público do cinema brasi-
leiro. Criativamente Dona
Flor nada acrescenta a este
cinema: Pelo contrário: a ca-
racterização dos personagens
é de rígido padrão semicari-
catural (salvando-se alguns
por méritos dos atores); o
erotismo e a definição do
meio social cedem demais ao
pitoresco superficial e fabri-
cado do livro; e, na fase do
retorno do segundo marido, o
humor fica praticamente na
dependência de José Wilker,
ator cuja auto-suficiência dá
a Vadinho, como sucedâneo
do calor humano, uma im-
postação em falsete.

ELY AZEREDO

cinema de administração
(tão decantado pelo exce-
lente e hoje infelizmente
crítico em recesso José Li-
no Qrunewald), o jovemBruno consegue mostrar
progressos notáveis no tra-
to da câmara em relação a
sua filmografia anterior.
Isto não quer dizer, contu-
do, que c produção ai \ance
um nivel de qualidade jádesejável para produtos
deste tipo. Pelo contrário.
Embora haja momentos
tradicionalmente bem re-
solvidos (sobretvdo graças
aos figurinos de Anísio
Medeiros para Sônia Bra-
ga e a própria), d direção
ainda peca pela falta de
inventividade. Mas, cre-
mos que, no futuro,-Bruno
s.erá um correto adminis-
traãor. Não da Metro ou
da Warner, certamente.
Mas da Fox, possivel-
mente.

MARCOS RIBAS DE
FARIAS

JORNAL DO BRASIL
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ESTRÉIAS
DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS
(Brasileiro), de Bruno Barreto. Com
Sônia Braga, José Wilker, Mauro Men-
donça e Nelson Xavier. Odeon (Pra-
ça Mahatma Gandhi, 2 — 222-1508),
Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391
— 247-2668), Roxi (Av. Copacabana,
945 — 236-6245, Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 — 228-8187): 13h,
15hl5m, 17h30m, 19h45m, 22h. Ma-
dureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 - 390-2338): 12h45m, 15h, 17h
15m, 19h30m, 21h45m. Sábado, ses-
são a meia-noite, no Roxy. (18 anos).
Versão do romance de Jorge Amado.
De como Dona Flor, professora de
culinária baiana, e seu marido Vadí-
nho, iogador, bebedor e amante ín-
fatigável, são separados pela morte,
e voltam a encontrar-se de maneira
insólita após o casamento da mulher
com um respeitável farmacêutico.

A VIOLENTADA (Lipstick), de Lamonf
Johnson. Com Margaux, Hemingway,

Chris Sarandon, Anne Bancroft, Per-
ry King e Mariel Hemingway. Vitória
(Rua Senador Dantas, 45 — 242-9020),
leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391
- 227-7805), Metro-Copacabana, (Av.
Copacabana, 749 — 237-9797), Metro-
Tiiuca (Rua Conde de Bonfim, 366 -
248-8840): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h,
Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 —
249-7982), Madureira-2 (Rua Dagmar
da Fonseca, 54 — 390-2338): 15h, 17h,
19h, 21h. Aos sábados, sessões à
meia-noite, no Metro-Copacabana. (18
anos). Um modelo fotográfico (Mar-
gaux), estrela de uma campanha de
publicidade de batom, é vítima de es-
tupro e vê seu agressor ganhar ab-
solvição sob o argumento de que ela
teria agido com provocação erótica.
O modelo decide fazer justiça por
conta própria. Prod. americana.

A MARCA DA ORQUÍDEA (La Chair de
L'Orchidée), de Patrice Chereau. Com
Charlotte Rampling, Hans Christian
Blech, Simone Signoret, Alida Valli e
Bruno Cremer. Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610): 15h, 17h20m, 19h40m,
22h. Condor largo do Machado (Lar-
go do Machado, 29 — 245-7374):
14h40m, 17h, 19h20m,'21h40m. (18

anos). Premiada com uma grande he-
rança, a protagonista (Charlotte) é
internada como louca. Foge e se vê
envolvida com gangsters que decidem
reclamar o prêmio à sua moda. Fil-
me francês.

DESEJO SANGRENTO (Brasileiro), de
Nilo Machado. Com Júlio Herdy, Neu-
sa Telles, Fenelon Paul e Dirce Con-
suelo. Pathí (Praça Floriano, 45 —
224-6720): 12h, 13h40m, 15h20m, 17h,
18h40m, 20h20m, 22h. Paratodos (Rua
Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628):
15h, 16h40m, 18h20m, 20h, 21h40m.
(18 anos).

A ÚLTIMA NEVE DA PRIMAVERA
(L'Ultima Neve di Primavera), de Rai-
mondo Del Balzo. Com Bekim Fehmiu,
Agostina Belli e Renato Cestié. Pala-
cio (Rua do Passeio, 38 — 222-0838),
Caruso (Av. Copacabana, 1.362 —
227-3544), Tijuca (Rua Conde de Bon-
fim, 422 — 288-4999): 14h05m, 16h,
17h55m, 19h50m, 21h45m. São Luix
(Rua Machado de Assis, 74 — 
225-7459): de 2a. a 6a., a partir das
lóh. Sabido e domingo a partir das
14h05rr. (Livre). Sentimental. Um meni-
no que pereu a mãe cria um impasse
para o relacionamento do pai com
uma jovem de 20 anos. Prod. italiana.
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A Violentada: estréia de Margaux e
Mariel Hemingway no cinema

ENTRE O DEBATE E
-K-fc O produtor Dino De
Laurentüs mudou-se com ex-
trema facilidade ão neo-rea-
lismo italiano e adjacências
para a sofisticação narrativa
do cinema americano. Raãi-
cado nos Estados Unidos,
onde patrocinou bons filmes
como Serpico e Os Três Dias
do Condor, ele armou bem,
com Freddie Fields, quase to-
da a estrutura de produção
dé Lipstick, defendido pro-mocionalmente pelo fácil
transito de Margaux He-
mingway, bela portadora de
um nome ilustre (neta de
Ernest) pelas capas de revis-
tas e colunas, áe imprensa de
meio mundo. O quase corre
por conta da superficialidade
e das lacunas do roteiro ori-
ginal escrito por David Ray-
fiel. Levantando o estupro
acima ão nivel criminal, ver-
balizando-o como um proble-
ma social e vinculando-o à
exploração ão sexo na socie-
dade de consumo, Rayfiel fo-
ge à discussão na metade do
caminho. Apôs a primeira
metade de projeção, Lipstick
(aqui, A Violentada) deixa
claro que não vai discutir
coisa nenhuma.

O "THMLLER"
A crer nas estimativas,

mais de 50 mil casos de es-
tupro ocorrem todos os anos
no Estado da Califórnia, e,
deste total, somente cerca de
10 mil resultam em formula-
ção de queixa às autoridades
policiais. Calcula-se em ape-
nas 200 por ano as condena-
ções por tal crime. No caso
ão modelo fotográfico (Mar-
gaux) a ãefesa ão agressor
alega deliberada provocação
erótica e o réu (Chris Saran-
don) é absolviáo. As questões
em pauta permanecem prati-
camente virgens: o erotismo
na campanha áe publiciáa-
áe; as causas ão elevaáo in-
âice de agressões sexuais; a
posição áa justiça e áa ver-
gonha individual como fato-
res áe agravamento ão pro-
blema. O filme se ãefenãe
como produção de sofisticado
design direção firme, ótima
fotografia. Pode ser recomen-
dada pelo angulo de thriller,
suficientemente hábil paraevitar a soráiãez emboscaáa
no assunto.

E.A.

O MELHOR
DO "FILM NOIR"
AMERICANO
NA FRANÇA
DE 1976
•K-K-sV Realizanâo aos 30 anos,
o seu primeiro filme, o en-
cenaãor teatral Patrice Ché-
reau transformou um roman-
ce policial de James Haáley
Chase numa áas mais bem
suceáiáas incursões ão cine-
ma francês num terreno pordefinição reservado à garranarrativa dos anglo-saxãos.
Â Marca da Orquídea não
apenas cumpre com galharãia
sua vocação áe puzzle intri-
gante e movimentaão como
ainãa nos presenteia com
momentos áe inspiração não
menos que wellesiana, na co-
erência áo tratamento ex-
pressionista áas imagens, na
valorização áramática (por
vezes francamente teatral)
áos momentos fortes e sobre-
tuão na aborãagem (margi-
nal, dentro áa proposta áo
filme) áe um tema que o au-
tor áe A Marca da Maldade
abraçaria sem hesitar: o do
constrangimento áa vontaáe
áe uma ináiviãualidade ães-
protegida pela força áo poâer
familiar e do dinheiro.

Levada em ritmo áe su-
focante apreensão, a intriga
de A Marca da Orquídea gira
em torno áe uma herdeira
(Charlotte Rampling) que se
vê lançada ao limbo de uma
artificial esquizofrenia pela
tia que cobiça o banco, o jor-
nal e as terras que lhe per-
tencem Oe iáreito. As trevas
psíquicas áo personagem en-
contram correspondência no
universo áe movimentos es-
cusos e arãis inesperados que
a circundam. Chéreau envol-
ve as maquinações da malta
de psicopatas e burgueses que
a ameaçam num clima de
frenesi estetizante que poáe
irritar por certos excessos,
mas que garante para o filme
um lugar inequívoco entre as
mais suculentas visualizações
áa paranóia áo universo par-
ticularissimo áo thrüler cine-
matográfico.

À Ultima Neve da Primavera: apenas para quemgosta de melodramas sentimentais
FILME E DOENÇA
INCURÁVEIS
•k O Ciclo áe histórias áe
amor com ãoenças incurá-
veis, desencaáeaãc peloêxito comercial áe Love
Story, parece infináável.
A Ultima Neve de Prima-
vera, proãução italiana,
arma um ménage à troislivre para menores. Ele,
o outro e ela. O outro, nócaso, é um menino áe seteanos, que aãora o pai, viú -
vo, e cujo amor só é áevi-ãamente avaliado quanáo,
vitima áe leucemia, aguar-
da a morte. Um sentimen-
talismo pegajoso adere a
quase toda a extensão do
filme. O pai, ocupadíssimo
com sua faina de aávoga-
do, obrigado a viajar com
freqüência, deixa o meni-no em um colégio internoe raramente o visita. As
prometidas férias balneá-rias, na Sarãenha, são a
grande esperança ão mi-niprotagonista. Mas o pairesolve levar também sua !

CONTINUAÇÕES
EU FAÇO... ELAS SENTEM (Brasileiro),
de. Clery Cunha. Com Antônio Fagundes
Magrit Siebert, Walter Portella e Lúcia
Capanema. Rio-Sul (Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 274-4532): 14h
16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Chan-
chada com elementos de sexo, tendo
como protagonistas irmãos siameses.
Até amanhã.
-K O título promete as grosseriashabituais das pornochanchadas, mas
trata-se apenas de uma anedota mal
realizada (com fotografia fora de foco
e som mal sincronizado) em torno de
dois irmãos siameses que se comuni-
cam por uma espécie de telepatia (J
CA.).

amante áe 20 anos. Apesar
áa àiscreção áa moca, queinsiste em ficar sob outroteto, o garoto se sentetraião. De volta à penin-sula, o conflito continua,
até o pai ser castigado
com a áolorosa ãescoberta
áa ãoença.

O menino (Renato Ces-
tié) cansa com seus pe-quenos shows áe persona-liãaãe contrariaãa. O paié interpretaão pelo canas-trão Bekim Fehmiu. Agos-
tina Belli, embora não tãobonita quanto em Perfu-
me de Mulher, poderiaaparecer mais para ame-nizar a monotonia. A jul-gar pelo salto que a histó-ria dá (embora a projeçãoáo São Luiz seja suspei-tíssima), houve um corteáe cena de amor para ga-rantir a classificação livre,Filme livre, mas conãená-
vel para menores.

CLOVIS MARQUES

AINDA AGARRO ESSE MACHÃO (Bra-sileiro) de Edward Freund. Com Au-
rélio Tomassini, Maria do Ricio, Ivete
Bonfá, Analy Alvarez e Deivi Rose.
Scala (Praia de Botafogo, 320 —
246-7218): 14h40m, lóh30m, 18h22m
20hl0m, 22h. (18 anos). Chanchada
ambientada em um estúdio de foto-
grafia.
-Pt Os personagens e o mau acaba-
mento técnico são os mesmos das
pornochanchadas, mas as situações es-
tão suavizadas. Poucas grosserias, pou-cos palavrões, e um machão que não
bebe, não fuma, é bem comportado
e faz o possível para fugir ao asse-
dio das mulheres, à espera da sua
bela adormecida. (J.C.A.).
O JOGO COM FOGO (Le Jêü~Ã^e
!• Feu), de Alain Robbe-Grillet. Com
Jean-Louis Trintignant, Sylvia Kristel
Agostina Belli e Phíllppe Noiret. lm-
pério (Praça Floriano, 19 — 224-5276)
13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22h
10m. (18 anos). Uma organização se de-
dica a seqüestrar filhas (jovens e boni-
tas) de homens ricos, obter resgates e
explorar as raptadas como objetos de

prazer. Escrito e dirigido pelo roman-
cista Robbe-Grillet. Produção francesa.
Até amanhã.
-k-K Uma tentativa de exploração
de novas possibilidades perceptivas
na relação filme/espectador, por ve-
zes saborosa no comentário aos este-
reótipos do filme policial e nos "jo-
gos" com o imaginário sado-masoquis-
mo massificado. Sylvia Kristel tem no
máximo 15m de participação. (CM.).
MARCADOS PARA VIVER Brasileiro
de Maria do Rosário. Com Sérgio Ote-
ro, Tessy Calado, Rose Lacreta e Wal-
dyr Onofre. Coral (Praia de Bota-
fogo, 316 - 2 4 6-7 2 18), Pa*
(R. Vise. Pirajá, 351 — 287-1935)
14h, 15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m'
22h20m. (18 anos). A vida em comum
de três figuras do mundo marginal de
Copacabana: uma dançarina de cabaré
e prostituta, um assaltante que se de-
dica a pequenos golpes e um pivete
passador de maconha. Precisando de
mais dinheiro unem-se a um preto quedispõe de armas e se dedicam a assai-
tos perigosos. No Pax até quarta.¦A-fc-K Três marginais de Copacaba-
na mostrados numa narrativa baseada
em elementos simples, retratos dos
protagonistas comentados por trechos
de música (de Chico Buarque e Mil-
ton Nascimento, entre outros): Você
Não Sabe do Lixo Ocidental, Chame
o Ladrão. Não Existe Pecado do La-
do de Baixo do Equador. (J.C.A.).
A FLAUTA MÁGICA (Trollflcjten), de
Ingmar Bergman. Com Josef Koestn-
gler e Irmã Urilla. Jóia (Av. Copa-
cabana, 680 - 237-4714): 14h, 16h
30m, 19h, 21h30m. (Livre). Baseado
na ópera de Mozart, com libreto de
Schikaneder. Versão sueca
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Mjfkif^ Com poucas alterações
de estrutura e total fidelidade ao
espírito do original, Bergman apre-
senta a primeira ópera bem sucedida
no cinema. Alegria, romantismo e
beleza feérica nas imagens, que con-
taram com o diretor de fotografia
de Gritos e Sussurros, Sven Nykvist.
(f^U
XICA DA SILVA (Brasileiro), de Caca
Diegues. Com Zezé Motta, Walmor
Chagas, Altair Lima, Elite Maravilha e
Stepan Nercessian. Veneza (Av. Pas-
teur, 184 — 226-5843), Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025):
)5hl5m, 17h30m, 19h45m, 22h. (18
anos). Baseado em dados históricos
sobre a exploração colonial no Ciclo
Diamantino, do século 18, tem como
protagonista a escrava que despertou
paixão no Contratador João Fernan-
des de Oliveira, tornando-se uma rai-
nha não oficial da região.
X"A'"K"K Uma alegre e irreverente
"história da maravilhosa doidice bra-
sileira, da capacidade de estar sempre
dando a volta por cima". Destaque

para a utilização da música de Jorge
Ben, para a fotografia de José Medei-
ros e a interpretação de Zezé Motta.
U.CA.) _^
O IRMÃO MAIS ESPERTO DE SHEft-
LOCK HOLMES (The Adventure of
Sherlock Holmes Smarrer Brother), de
Gene Wilder,, Com Gene Wilder, Mar-
ty Feldman e Madeleine Khan. Capri
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — . .
226-7101): de 2a. a 6a. às 16hl5m,
18hl0m, 20h05m, 22h. Sábado e do-
mingo, a partir das 14h20m Olaria:
15h30m, !7h20m, 19hl0m, 21h. (14
anos). Produção americana. Três in-
térpretes de O Jovem Frankenstein,
de Mel Brooks, sob direção do pro-
tagonista, novamente autor do rotei-
ro original. Sigerson, obscuro irmão
de Sheriock, que mantém um escri-
tório com o letreiro S. Holmes, toma
a dianteira em uma importante invés-
tigação. Comédia com elementos de
sátira; nonsense e pastelão.
"K"K"^T"K Muito boa estréia de Gene
Wilder como diretor, fazendo humor
de primeira categoria com total li-
berdade (mas também com afeto) ao
reescrever — como para O Jovem
Frankenstein, de Mel Brooks — perso-
nagens célebres e extremamente po-
pulares. (E.A.).
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REAPRESENTACÔES
PROCURA INSACIÁVEL (Taking Off),
de Milos Forman. Com Lynn Carlin,
Buck Henry, Linnea Heacock e Geor-
gia Engel. Art-Copacabana (Av. Copa-
cabana, 759 — 235-4895), Art-TIjuca
(Rua Conde de Bonfim, 406 —
2540195), Art-Méier (Rua S. Rabelo,
20 - 2494544), Art- Madureira (Shop-
ping Center de Madureira): 15h20m,
17h, 18h40m, 20h20m, 22h. Aos sá-
bados, sessões à meia-noite, no Art-
Copacabana. (18 anos).
"K"K^r-K Seguramente uma das mais
sensíveis conversas sobre os confli-
tos dos jovens americanos que abarv
donaram a família, aparentemente
sem qualquer motivo, para tentar
uma vida diferente. Mesmo cortado
em cerca de 10 minutos, um filme
agradável de se ver. (J.C.A.)
O ESTRANHO VÍCIO DO DR. COR-
NÉIIO (Brasileiro), de Alberto Piera-
lisi. Com Alcione Mazzeo, Paulo Fcr-
tes, Stan Cooper e Perla. Ópera (Praia
de Botafogo, 340 — 246-7705): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Come-
dia.
-fc As tentativas frustradas de uma
iovem modelo caçada com um rico
li " í'omu Tj,i.r« ,..„¦»,:, o mo rido e unir-
se au •* no- um> aventura entre-
cortada cr die o» yrossoiros e cheio.,
de di/i -»•< «.rv«v» (j CA.)
AS MULHtkLS QUE FAZEM DIFEREN-
TE (Brasileiro), de Adnor Pitanga. Com
Lenine Ottoni e Cláudio MacDowell.
Tijuca-Palace (Rua Conde de Bonfim,
214 - 228-4610): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).
~K Três pequenas anedotas reunidas
num longa-metragem (Uma Delícia de
Mulher, A Bela da Tarde e Flagrante
Adultério). O título e algumas piadas
grosseiras tentam dirigir-se ao públí-
co conquistado pelas comédias eróti-
cas. (J.C.A.)
LADRÃO DE BAGDÁ, O MAGNÍFICO
(Brasileiro), de Victor Lima. Com An-
klto, Milton Vilar, Monique Lafond e
Grande Otelo. Btuni-Tijuca (Rua Con-
de de Bonfim, 379 — 268-2325), Ro-
ma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá, 371
— 287-9994): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(Livre). Até quarta.
-)C Oferece-se topetes mágicos, ca-
valos voadores e outros objetos de
fantasia das décadas de 30 e 40, em
medesto estado de conservação. Trata-
mento sentimental. (E.A.)
O AMULETO DE OGUM (Brasileiro), dê
Nelson Pereira dos Santos. Com Jofre
Soares, Anecy Rocha, Ney Santana e
Maria Ribeiro. CÍnema-2 (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos).
-fc-Ar-^C-^ Uma das mais bem suce-
didas tentativos de incorporar os va-
lores da cultura popular brasileira ao
cinema. A ação se passa em Caxias,
em torno de um rico bicheiro e um
grupo de bandidos contratados por
ele para matar os opositores. (J.C.A.).
TOMMY (Tommy), de Ken Russel. Com

Roger Daltrey, Ann-Margret, Jack Ni-
cholson, Oliver Reed, Elton John e
Tina Turner. lido-2 (Praia do Flamen-
go, 72 - 245-8904): 14h, lóh, 18h
20h, 22h. (16 anos).
"fc"fc-A-fc O melhor filme de Ken
Russel (Mulheres Apaixonadas, O Na-
moradinho), aquele em que sua ten-
dència aos excessos encontra matéria-
prima ideal: a ópera-rock de Pele
Townshend i The Who. Inteiramente
cantado e musicado, é um impacto
sem respirações, de grande criativida-
de do primeiro ao último instante
(E.A.).

RENEGADO VINGADOR Chato's Land),
de Michael Winner. Com Charles Bran-
son, Jack Palance, Richard Basehart,
James Whitmore e Simon Oakland.
Plaza (Rua do Passeio, 78 — 222-1097):
de 2a. a sábado às lOh, 12h, 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Domingo a par-
tir das 14h. Copacabana (Av. Copaca-
bana, 801 - 255-0953), América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 248-4519):
a partir das lóh. Santa Alice (Rua Ba-
rão de Bom Retiro, 1 095 — 201-1299),
Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52 —
230-1889): de 2a. a óa. às 17h, 19h,
21 h. Sábado e domingo, a partir das
15h. (18 anos).

ESSA MULHER E' MINHA... E DOS
AMIGOS (Brasileiro), de Alberto Piera-
lisi. Com Francisco Milani, Magrit Sie-
bort, Rogério Fróes, Mirian Pires, Gló-
ria Ladani e Brandão Filho. Programa
complementar: O Sangue do Karatê.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 —
222-6327): 14h30m, 18h05m, 19h55m.
(18 anos). Comédia de pretensão eró-
tica, baseada numa história de Rai-
mundo Magalhães Jr. Um patrão hi-
pócrita forja casamento de um empre-
gado com sua amante, a fim de sal-
var as aparências,

yc Apesar de algumas inscrições re-
miniscentes da pornochanchada esta
comédia procura manter o tom fami-
liar, vagamente picante, da peça late-
rai de Magalhães Jr., que teve melhor
sorte quando' filmada pelo mesmo di-
retor com o título original, João Gap-
gorra. (E.A.)
ONANIAS, O PODEROSO MACHÃO
(Brasileiro), de Elio Vieira de Araújo.
Com Tutuca, Olivia Pineschi, Mauro
Rosas, Maria Brito e Dalma Ribas. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): lOh,
llh40m, 13h20m, 15h, 16h40m. (18
anos.

•Ar Pornochanchada das mais idiotas,
da idéia à realização, com acabamen-
to técnico dos mais grosseiros. Abun-
dancía de mulheres feias em cena pa-
rece justificação da história, cujo he-
rói (careteiro e com voz de falsete)
prefere a prática do onanismo no ba-
nheiro. (E.A.)
AS MASSAGISTAS PROFISSIONAIS
(Brasileiro), de Carlos Mossy. Com
Wilza Carla, Marta Moyano, Yara Slein,
Marta Anderson e Moacir Deriquem.
Bruni-Grajaú (Rua José Vicente, 56 —

Procura Insaciável: embora cortado pela Censura, umaforte critica ao comportamento da sociedade americana

OS
PASSARINHOS
QUE
FUGIRAM
DO NINHO
¦A-K-K-pr Duas meninas
se apresentam num
teste para a escolha de
novos cantores, eis a
primeira imagem áe
Procura Insaciável. Dai
o filme salta para outro
personagem, para outro
cenário, que naáa tem
a ver, pelo menos áire-
tamente, com o ante-
rior. Um homem tenta
se livrar do cigarro
através áe um trata-
mento hipnótico.

Aparentemente a in-
formação não prossegue
quanão se passa áa pri-
meira para a segunáa
imagem. Tuáo concorre
para qua o salto áe uma
ação para outra seja
inesperado, brusco, e de
certo medo até um +an-
to engraçado. Os per-sonagens são, com fre-
quência, surpreendidos
em atitudes cômicas,
porque desligaáas áe
um contexto onãe pos-sam aparecer Com sig-
nificaão.

E toáo o filme avan-
ca assim, descontínuo.
De fato, o âesencontro
entre país e filhos, 'en-
tre jovens e aâultos áe
uma maneira geral, não
é só o tema ão filme, é
também a indicação bá-
sica para o estilo áe
narração.

Não se trata bem de
um conflito, mas áe rim
desencontro. Durante
toda a história a filhados Tyne, que se trans-
forma no centro áa
ação ao fugir áe casa,
diz apenas duas ou três
palavras, e jamais con-
versa ou áiscute com os
pais. Não existe um
culpaão, não existe uma
causa única para o áe-
sentenãimento. Existe
é uma sensação inâefi-
niãa áe ãesagraão, to-
áos se sentem mal e
querem áar o fora áe
alguma coisa que não
sabem ãefinir com pre-cisão. Ou melhor, que
definem só de forma
indireta, nos rostos,
marcaãos, expressivos,
escolhiãos com o mesmo
cuidado e sensibilidade
que Forman usou, ai-
guns anos depois, ao
selecionar os intérpre-
tes áe Um Estranho no
Ninho.

J.C.A.

268-9352): 15h, 17h, 19h, 21 h , Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502
- 255-2908), Metro-Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 222-6490): 14b, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Na linha da
pornochanchada, uma história tendo
como principal cenário, um estúdio
de massagem. Último dia no Broni-
Grajaú e até quarta nos outros cine-
mas.
•yC Uma pensão e uma casa de mas-
sagens são os cenários para esta nova
apresentação dos heróis e anti-heróis
das pornochanchadas: a virgem, o
homossexual, o conquistador, o impo-
tente, a mulata. Alguns intervalos co-
merciais (destaque na imagem para as
firmas e produtos que colaboraram
com a produção), paródias ao cinema
(uma imitação dos filmes de luta chi-
nesa com um personagem chamado
Fung Ku) e uma grosseira e barulhe»
ta faixa sonora. (J.C.A.)
O VINGADOR DE BRUCE LEE — A dis-
tribuidora não forneceu ficha técnica.
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21):
18h20m, 20h, 21h40m. (18 anos).
SIMBAD, O MARUJO TRAPALHÃO
(Brasileiro), de J. B. Tanko. Com Rena-
to Aragão, Dedé Santana, Rosina Mal-
bouissan, Jorge Cherques, Carlos Kurt
e Edson Rabelo. Studio-Tijuca (Rua De-
sembargador Isidro, 10 — 268-6014):
15h, 17h, 19h, 21h. Ricamar (Av. Co-
pacabana, 360 — 237-9932): 14h, lóh,
18h. (Livre).
-ÍC Repetição da fórmula de equilí-
brio, acrobacias, correrias e alguns re-
cursos de pastelão dos filmes com a
mesma dupla Aragão & Santana ba-
seados em Aladim, Robin Hood e Ilha
do Tesouro. Os cuidados técnicos ha-
bituaís em Tanko não desculpam a
quase total abulia mental da história
e do roteiro. (E.A.).
LUZ, CAMA, AÇÃO (Brasileiro), de
Cláudio Mac Dowell. Com Tânia Scher,
Cláudio Mac Dowell, Lafaiete Galvão
e Benedito Corsi. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 360 — 237-9932): 20h, 22h.
(18 anos).
-K A pornochanchada fala de si mes-
ma neste filme'que faz de seus perso-
nagens gente de cinema reunida num
estúdio para filmar (com muita mu-
lher nua e grosseira como diz o pro-
dutor) uma pornochanchada chamada
O Corno Virgem. (J.C.A.).
HELP! / SOCORRO! (Help!), de Ri-
chard Lester. Com Paul McCartney,
John Lennon, George Harrison e Ringo
Starr, Eleanor Bron. Cinema-1 (Av.
Prado Júnior, 286 — 275-4546), Cine-
ma-3 (Rua Conde de Bonfim, 229), Li-
do-1 (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904): 14h40m, 16h30m, 18h20m,
20hl0m, 22h. Os Beatles sofrem, por
misteriosas razões, perseguição dos se-
guidores de uma seita oriental, adora-
dores da Deusa Kaili. Segunda reali-
zação de Lester com os Beatles, foi
premiada no 1.° Festival Internacional
do Rio (1965). Prod. inglesa.
*r"?C"K Comédia musical dedicada ao
cultivo da extravagância e do non
sense, realizada com o humor sofis-
cado e ágil do cineasta de Hard Day's
Night (Os Reis do lè-lê-lê. (E.A.).
O FLAGRANTE (Brasileiro), de Reginal-
do Farias. Com Reginaldo Farias, Cláu-
dio Marzo, Carlos Eduardo Dolabella,
Antônio Pedro e Maria Cláudia. Stu-
dio-Paissandu (Rua Senador Vergueiro,
35 - 265-4653): 14h lóh, 20h, 22h.

(18 anos). Reação de um grupo de
amigos machões ao surgir a informa-
ção de que üm deles vem sendo traí-
do: vigiar a esposa infiel a fim de
pegá-la em flagrante.
M Os personagens são distante eco
das chanchadas do ciclo dos paqueras
que, sem ter tanta pretensão, pelo me-
nos faziam rir de vez em quando. Ro-
teíro pedante e primário, direção va-
zia, falhas de som. (E.A.).
TERREMOTO (Earthquake), de Mark
Robson. Com Charlton Heston, Ava
Gardner, George Kehnedy, Lorne Gre-
ene e Geneviéve Bujold. Astor (Rua
Ministro Edgar Romero, 236): 15h,
18h, 21 h. (16 anos). Produção ame-
rica na.

¦JC Uma ruidosa demonstração de
extremos a que pode chegar a divina
in quando um marido (Heston) re-
solve trocar a mulher ve]ha (Ava)
por uma amante jovem (Bujold) nu-
ma cidade onde os ladrões de carros
atropelam criancinhas, a policia bri-
ga entre si e os construtores só pen-
sam em edifícios mais altos. (J.C.A.)
DESAJUSTE SOCIAL~~(Accatone), de
Pier Paolo Pasolini. Com Franco Citti,
Franca Pasut, Silvana Corsini e Paola
Giudi. Alasca (Av. Copacabana — Pos-
to Seis): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (16
anos).
¦fc"fc"K A beleza deste primeiro fil-
me de Pasolini, realizado em 1961, se
deve à expressividade dos rostos es-
colhjdos pelo diretor para interpretar
a história de Accattone, que vive à
margem de Roma, de exploração de
mulheres e de pequenos golpes para
conseguir comida, (J.C.A.)
A ESTRELA SOBE (Brasileiro), de Bru-
no Barreto. Com Betty Faria, Carlos
Eduardo Dolabella, Paulo César Pereio,
Odete Lara e Wilson Grey Rio (Rua
Conde de • Bonfim, 302 — 254-3270):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
Versão do romance de Marques Re-
belo. Até amanha.
"K'"TC'7C Uma narrativa clara e sim-
pies é o principal mérito desta adap-
tação de romance, em que se desta-
ca ainda o bom trabalho de Betty
Faria. (J.C.A.)
OS AVENTUREIROS DO LUCKY LADY
(Lucky Lady), de Stanley Donen. Com
Gene Hackman, Liza Minelli e Burt
Reynolds. Bruni-Grajaú (Rua José Vi-
cente, 56 — 268-9352): a partir de
amanhã, às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(14 anos). Aventura humorística, do-
tada de temperos de romantismo e
neo nostalgia do diretor Stanley Do-
nen, co-responsável,, juntamente com
Gene Kelly, por Cantando na Chuva.
Até terça.
•fa-^l Veículo para o estrelismo de
Liza, Gens e Bjtí, notável sobretudo
como desperdício dos talentos da atriz
entertainer e por colocar seu parceiro
mais jovem em frequenle ridículo. A
mistura de gêneros é às vezes muito
divertida, mas seria mais lúcido di-
vídir o .orçamento-monstro (mais de
10 milhões de dólares) por um mu-
sical, uma comédia sofisticada e um
gangster estilo 1930. E.A.).
QUANDO O SEXO É PECADO (Le Fa-
ró da Padre), de Alberto Lattuada.
Com Luigi Proetti, Irene Papas, Te-
resa Arvn S3voy e Bruni Cirino. Lagoa
Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
1 426 - 274-7999): 20h35m, 22h30m.
(18 anos). Produção italiana. Um ne-
gociante inescrupuloso empenhado
numa grande especulação turístico-
imobiliária explora seu relacionamen-
to com uma Lolita retardada mental,
de nobre família italiana. Até quarta.
*A"-K Para quem acompanha a carrei-
ra de Lattuada (Venha Tomar um Café
Conosco, O Capote), este é uma pro-
grama obrigatório. O cinema, como
de hábito, se mostra Impiedoso com
certo tipo de comportamento de seus
compatriotas e sabe aliar comédia,
drama e erotismo. Possivelmente um
filme para valorizar melhor numa se-
gunda visão. (E.A.).
MATINÊS
BANZE NO OESTE - Copacabana:
14h. (Livre).
NOSSO AMIGO TIO REMUS
rica: l4h. (Livre).

Amé-

SESSÃO COCA-COLA — Hoje e ama-
nhã, às 18h30m, no Lagoa Drivt-lm
As Aventuras de Simbad. (Livre). Dis-
tribuição de revistas e refrigerantes.

JORNAL DO BRASIL



Cinema
EXTRA

O PICAPAU AMARELO (Brasileiro),
de Geraldo Sarno. Com Joel Barce-
los, Iracema de Alencar, Leda Zepel-
Imi, Carlos Imperial e Giannt Ratto.
Hoje e amanhã, às 14h, lóh, 18h,
20h, no Roma-Tijuca, Rua Mariz e
Barros, 354. (Livre). Os personagens
do Sítio do Picapau Amarelo, de
Monteiro Lobato, em livre adaptação
no -filme de estréia do documenta ris-
ta Sarno.

UMA NOVA HISTÓRIA DO CINEMA
DE ANIMAÇÃO (IX) — Exibição de
filmes de Ub íwerks: Simão Simplório
(Simplt Simon), Sambo, o Negrinho
(little Black Sambo), O Cavaleiro Som
Cabeça (Tho Headless Horseman), Ali
Babá (Ali Baba) e Na Terra dos Ba-
lões (Baloonland). Hoje e amanhã, às
16h30m, na Cinemateca do MAM.

ROSSELINI INÉDITO — Exibição de
Angústia (La Paura / Angsl), de Ro-
berto Rossellini. Com Ingrid Berg-
man, Mathias Wieman, Renata Ma-

nhardt e Kurt Kruger. Hoje, às 18h
30Vn, na Cinemateca do MAM. Legen-
das em espanhol.

UM ROTEIRO MUSICAL DOS ANOS
30 AOS ANOS «0 (I) — Exibição de
fragmentos de filmes musicais: Vo-
ando Para o Rio, Gaiola Para Dois,
Escândalos Romanos, O Ptcol.no, Ca-
louros da Broadway, louco Por Saias,
lili, • Teimou, Serenata Aiol, Mode-
lot. Vivendo à larga e Um Dia em
Nov* Iorque. Hoie, às 20'n30m, na
Cinemateca do MAM. Os filmes serão
comentados por Alex Viany.
A ÚLTIMA SESSÃO DE CINEMA (Th.
Las» Picture Show), de Peter Bogda-
novich. Com Timothy Bottoms, Jeff
Bridges e Cybil Shepherd. Hoie, às
21 h, no Cineclube Macunaíma, Rua
Araúio Porto Alegre, 71 — 9o andar.
UMA JOVEM TÃO BELA COMO EU
(Uno Bello Fido Comme Moi), de Fran-
jois Truffaut. Com Bemadette Laffont
e Claude Brasseur. Hoje, à meia-noi-
te, no Cinema-1. (18 anos). Produção
francesa.

CINEMA E MUSICA POP A MEIA-
NOITE (I) — E..bicão de Nashville
(Nashville), de Robert Ailman. Com

UM INÉDITO
DE BERGMAN (FEITO
EM 47)
NA CINEMATECA
*-K-fc Entrevistado recen-
temente por três jornalis-
tas suecos, para um livro
sobre os seus filmes, Ing-
mar Bergman resumiu as-
sim sua opinião sobre Mú-
sica na Noite (Musik i
Morkret, realizado em
1947, só amanhã na Cine-
mateca): "O melhor é dei-
xã-lo de lado. Esqueça. É
um filmezinhò sem pre-
tensões". E logo mudou de
assunto.

Mas, apesar do rigor do
próprio autor, não se tra-
ta de coisa assim tão dis-
tante de seus filmes mais
recentes. As diferenças se
encontram por certo no
estilo de encenação, espe-^
cialmente na fotografia e
na música. Em lugar do
silêncio e dos tons suaves
que predominam nos fil-mes de agora, temos uma
presença maior e mai3
dramática da música, e
uma fotografia de fortescontrastes, e muitas vezes

coberta por um espesso
nevoeiro.

A presença de atores que
viriam a se tornar uma
constante em seus filmes
seguintes (Birger Malm-
sten, Naima Wirfstand,
Gunnar Bjornstrand,
Bengt Eklund, entre ou-
tros) e mais os diálogos
sobre "o templo üa sabe-
áoria, infelizmente fecha-
do aos humildes", sobre a
noite eterna em que o ho-
mem vive, e sobre a grossa
pele de hipopótamo quealguns desenvolvem em si
mesmos para fugir ao so-
frimento, tudo isto indica
que desde o principio
Bergman trabalha básica-
mente sobre as mesmas
alegorias, sobre as mesmas
situações. E que, áe filme
para filme, procura ape-
nas (o que ele mesmo já
declarou) apurar a forma,
dizer de novo, de modo
mais exato, mais bonito.

J.CX

David Arkin, Karen Black, Ned Beat-
ty, Geraldine Chaptin e Keith Carra-
dine. Hoie no Cinema-2 (Rua Raul
Pompéia, 247-8900).

-)C"K-K"Ar''K Meio reportagem,
meio drama de observação social, co-
municando-se em grande parte atra-
vês da música, o filme oferece um
retrato expressivo da vida america-
na. (E.A.).

CINEMA E MÚSICA POP A MEIA-
NOITE (II) — Exibição de Etrvis Triun-
fal (Elvis on Tour), de Pierre Adidge
e Robert Abel. Hoie no Studio-Pais-
sandu (Rua Senador Vergueiro, 35 —
265-4653). Realizado pelos produto-
res de Joo Cocker • a Turma da Pe-
sada, documenta uma excursão de
Élvis Presley através dos Estados Uni-
dos, focaliza seu comportamento off-
show, entrevista seu pai, mostra uma
antiga apresentação de TV e resume
sua carreira através de montagens de
fotos fixas.

BERGMAN INÉDITO — Exibição de
Música na Noito (Musik i Morker),
de Ingmar Bergman. Com Mai Zetter-
ling, Birger Malmsten e Bengt Ek-
lund. Amanhã, às 18h30m, na Cine-
mateca do MAM. Legendas em espa-
nho!.

UM ROTEIRO MUSICAL AMERICANO
DOS ANOS 30 AOS ANOS 60 (II -

FINAL) — Exibição de fragmentos de
filmes musicais: A Vida é Uma Can-

ção. Dá-me um Beijo, Sete Noivas Pa-
ra Sete Irmãos, Jejum de Amor, Ado-
rável Pecadora, Papai Pernilongo, Sin-
fonia de Paris Les Girls, There's no
Business Like Show Business, O Cami-
nho de Arco-íris e Amor, Sublime
Amor. Amanhã às 20h30m, na Cine-
mateca do MAM. Os filmes serão co-
mentados por Alex Viany.

GODSPELl (Godspel), de David Gree-
ne. Com Victor Garber, David Has-
kell e Jerry Streka. Amanhã, às 9h
e llh, no Roma-Bruni (Rua Visconde
de Pirajá, 371 — 287-9994). (10 anos).
A renda será em benefício dos fun-
cionários do cinema.

LUZES DA CIDADE (City Lights), de
Charles Chaplin. Com Chaplin e Vir-
ginia Cherill. Amanhã, às 20h, no Ci-
nearte, Rua Beniamin Constant, 42
(Glória). (Livre).

COMPASSO DE ESPERA (Brasileiro),
de Antunes Filho. Com Zózimo Bul-
bul, Renée de Vielmond, Elida Pai-
mer, Karín Rodrigues, Antônio Pitan-
ga e Stênio Garcia. Amanhã, às 20h,
no Cineclube do Leme, Rua General
Ribeiro da Costa, 164. (18 anos). Dra-
ma em torno do preconceito racial,
tendo como protagonista um intelec-
tual negro.

GRANDE RIO
NITERÓI

CINEMA-1 As Aventuras de Tio Ma-
neco, com Flávio Mtgliaccio. Hoje e
amanhã, às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(Livre).
NITERÓI — A Violentada, com Mar-
gaux Hemingway. Hoje e amanhã, às
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

CENTER — Dona Flor e Seus Dois Ma-
ridos, com Sônia Braga. Hoje e ama*
nhã, às 13h, 15hl5m, 17h30m, 19h
45m, 22h. (18 anos).

CENTRAL — Dona Flor e Seus Dois
Maridos, com Sônia Braga. Hoje e
amanhã, às 13h, 15hl5m, 17h30m,
19h45m, 22h. (18 anos).

ICARAÍ — A Última Neve da Prima-
vera, com Agostina Belli. Hoje e ama-
nhã, às 14h05m, lóh, 17h55m, 19h
50m, 21h45m. (Livre).

ALAMEDA — Hoje: O Irmão Mais Es-
perto de Sherlock Holmes, com Gene
Wilder. Às 15h30m, 17h20m, 19hl0m,
21h. (14 anos). Amanhã: África Ex-
presi, com Ursula Andress. Às 1515m,
17hl0m, 19h05m, 21h. (10 anos).

ÉDEN — Hoje: A Violenta Fúria do
Grande Dragão. Às 14hl0m, lóh, 17h
50m, 19h40m, 21h30m. (18 anos).
Amanhã: O Colt Era Seu Deus, com
Esmeralda Barros. Às "14h05m, 

lóh,
17h55m, 19h50m, 21h45m. (18 anos).

DUQUE DE CAXIAS
PAZ — O Amargo Sabor do Sexo,
com Tab Hunter. Programa comple-
mentar: Pantera Tigre, Dragão em Lu-
ta Mortal. Hoje e amanhã, às 13h30m,
16h35m, 19h40m- (18 anos).

PETROPOUS
DOM PEDRO — Hoje: O Desejo, com

Lilian Lemmertz. Às 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m. (18 anos). Amanhã:
Simbad, o Marujo Trapalhão, com Re-
nato Aragão. Às. 13h20m, 15h, lóh
40m, 18h20m, 20h, 21h40m. (Livre).
PETROPOUS - Hoje: Embrião, com
Rock Hudson. Às 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m. (18 anos). Amanhã:
A Ultima Neve da Primavera, com
Agostina Belli. Às 13h50m, 15h45m,
17h45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m.
(Livre).

TERESÓPOLIS
CINE ARTE — O Esquadrão da Morte,
com Carlos Véreza. Hoje, às 15h e
21h. Amanhã, às 15h, 17h, 19h, 21h.
(18 anos).

ALVORADA — Um Lance no Escuro,
com Gene Hackman. Hoie e amanhã,
às 17h, 19h e 21h. (18 anos). Hoje e
amanhã, sessão i..atine, às 15h e lóh:
Festival Pernalonga. (Livre).

A PRÓXIMA SEMANA

UM POUCO DE TUDO PARA
O PÚBLICO DE NATAL

Musical, terror, suspense,
comédia, drama sentimental,
desenho animado — há um
pouco de (quase) tudo entre
os novos programas. Lideram
as estréias Isto Também era
Hollywood, Maratona da Mor-
te e A última Loucura de Mel
Brooks. Entre as reapresen-
tações ninguém passa a fren-
te dos Irmãos Marx, que con-
vidam para Uma Noite na
ópera. Em número de gran-
des personalidades continua-
ção de Era umr. Vez em Hol-
lywood é imbativel, reunindo
uma galáxia que vai de Gar-
bo a Garlanã, a Armstrong e
Lena Home, Eleanor e Lau-
rei & Hardy.

Será preciso boa dose de
energia para enfrentar as fi-
las de Isto Também Era Hol-
lywood (Thafs Entertain-
ment — Part 2), a partir de
quinta, já que traz um des-
file de figuras mitológicas do
cinema americano, além de
outros talentos e personalida-
des que não subiram ao Olim-
po, mas fizeram um grande
público. Na impossibilidade
de concentrarmos aqui todos
os nomes, limitamo-nos a
chamar atenção para a qua-
lidade do que O Gordo e o
Magro faziam na década de
CO; a curiosidade do 7nusical
negro de Minnelli, Uma Caba-
na no Céu; o apuro cromáti-
co-musical de Ainda Seremos
Felizes (Meet me in St. Louis),
também de Minnelli, com Ju-
dy Garland; o fascínio áe
Greta Garbo em Ninotchka;
os trechos de comédia com a
dupla Katharine Hepburn &
Spencer Tracy; a coreografia
de Berkeley em Girl Crazy; e
a oportunidade de rever algo
de Kiss me Kate. Nem Lassie
deixa de atender ao chama-
do dos mestres-áe-cerimônia
Kelly e Astaire. Cinemas:
ópera e Tijuca-Palace.

A Maratona da Morte (Ma-
rathon Man) reúne Dustin
Hoffman, Laurence Olivicr,
Roy Schader, William Deva-
ne e Marthe Keller em 125
minutos de thriller, uma tra-
ma complicada de William
Goldman dirigida por John
Schlesinger, o homem de O
Dia do Gafanhoto. A equipe
de produção é de primeiríssi-
ma categoria. Quinta: Metro-
Boavista, circuito Art-Palá-
cio, Pax e Cinema-1 de Ni-
terói. Censura: 18 anos. A úl-
tima Loucura de Mel Brooks
(S:lente Movie) é a volta do
diretor de Banze na Rússia
respondendo aos críticos que
o consideram muito depen-
dente do verbo: uma comédia
moderna, mas inteiramente
muda. Além de Brooks, pon-
tificam no elenco o incrível
Marty Feldman, Dom DeLui-
se, Bernardette Peters e o ve-
teranissimo Sid Caesar. En-
chente para segunda: Vene-
za e Comodoro. Livre.

Ligações proibidas é de no-
vo Brief Encounter no título
original, como Desencanto, o
pequeno clássico do cinema
inglês cuja história ref Uma.
Alan Bridges substitui David
Lean na direção. Sophia Lo-
ren e Richard Burton fazem
os papéis que pertenceram a

Célia Johnson e Trevor Ho-
warã. A primeira versão im-
pressionou pela veracidade e
sutileza do relato. Segunda:
Cines Condor, Rio e Rio-Sul;
16 anos. Um urso de mais de
três metros de altura. Grizzly,
A Fera Assassina, ataca na
quinta (Roma-Bruni, Bruni-
Tijuca, Pathê, Paratodos, Ex-
celsior — 16 anos), disposto a
fazer contra o camping um
pouquinho dos estragos queTubarão empreendeu na área
do lazer oceânico. Depois do
animal, os principais intér-
pretes são Christopher Geor-
ge, Richard Jaeckel e Andrew
Prine. O diretor, William Gir-
dler, escapa ao nosso rol de
conhecimentos. Segundo um
escritor, Jaek Olsen, os ursos
grizzly precisam de bastante
espaço para sua locomoção e
a "área continental dos Esta-
dos Unidos já não oferece
condições para eles permane-
cerem". Portanto, em vez de
vilão, talvez seja melhor en-
car ar o amigo urso (no bom
sentido): um paladino da de-
fesa ecológica.

O Jogo da Trapaça (Ace
Up My Sleeve), de Ivan Pas-
ser, é um melodrama erimi-nal com Ornar Sharif, a es-
plêndida Karen Black, Joseph
Bottoms e Bernhard Wicki.
Segunda: Palácio, Caruso,
América e Icarai; 18 anos. Na
área das reprises teremos
quinta Uma Noite na Ópera,
de Sam Wood, com os Irmãos
Marx, Kitty Carlisle, Allan
Jones, Margaret Dumont, no
Studio-Paissandu; livre. E se-
gunda, o desenho A Bela
Adormecida, produção Disney,
dublado em português; o de-senho brasileiro Piconzé, deNakashima, também longa-
metragem; e o realismo japo-nês de A Ilha Nua, de Kane-
to Shindo. A Bela, no São Luiz,
Império, Copacabana, Tijuca
e Rosário; livre. Piconzé, nasvesperais do Lido-2; livre. AIlha Nua, também no Lido-2,
à noite; 10 anos.

E. A.

Astaire e Kelly são
os mestres de cerimônia
das Festas de 76:
comandam o espetáculo
Isto Também Era
Hollywood, o Thafs
Entertadnment — Part 2

COTAÇÕES PARA CINEMA • ruim ** regular *** bom *•** muito bom •**** excelente
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DUO VETERE ARGOLLO - Recital de

violino e violão. No programa, peças

de Vivaldi, Sheddler, Paganinl, Bach,

Brahms e anônimos renascentistas.

Amanhã, às lOh, na Matriz da Gávea,

Rua Marquês de S Vicente, 19.

LÚCIA Dl LAMMERMOOR - Ópera em

quatro atos de Donizetti. Direção Ge-

rai do maestro Mário de Bruno. Par-

ticipação de Mário Monteiro Mathie-

sen (piano) e Eugênio Martins (flauta).

Com Belkiss Campos (soprano ligeiro),

José Roque (barítono), Hercilio Batis-

ta (tenor), Alvarany Solano (baixo) e

outros. Amanhã, às 20h30m, no Clu-

be Sírio • Libanês, Rua Marquês de

Olinda, 38.

ARTE
INFANTIL E
DE ARTISTAS
GRÁFICOS
NA ESCOLINHA
GIRASSOL

Em comemoração aos
seus 10 anos ãe atividades
artísticas e didáticas, e
para o encerramento do
ano letivo, a Escolinha de
Arte Girassol está promo-
vendo uma ampla exposi-
cão que inclui trabalhos
ãe crianças, dos alunos ão
atelier e do curso de arte-
sanato e ainãa áe artistas
plásticos na área ão dese-
nho e da gravura. Entre
estes últimos estão Abe-
laráo e Aloysio Zaluar,
Angela Freiberg, Bene-
vento, Ciá Oliveira, Delson
Pitanga, Dionísio Del San-
to, Francisco Res enâe,
Gastão Manuel Henrique,
Germano Blum, Glauco
Roãrigues, Jesuino Ribei-
ro, José Paulo, Marcelo Lo-
pez, Maria Teresa Torres,
Marta Pires Ferreira, Ni-
sete Sampaio, Patrícia
Sarraceni, Scliar, Sérgio
Ribeiro, Serpa Continha,
Teresa Vieira, Urian Agria
de Souza e Vera Roitman,
cujos obras estarão tam-
bém à venãa.

A mostra visa a asso-
ciar o trabalho regular áa
escola (cursos ãe mater-
nal e jarãim-ãa-infancia)
a promoções paralelas ãe
arte, como concertos áe
choro, exibições ãe ca-
poeira, ãanças africanas,
cursos áe arte para aão-
lescentes e aãultos e cur-
sos ãe flauta, artesanato
e cultura banto. A expo-
sição poáerá ser visitada
até o dia 29, no horário
das 15h às 22h, de segun-
da a sábado.

TELECOTECO MUMB

é - JORNAL DO BRASIL

MÚSICA AO VIVO
A PARTIR DAS 21 HORAS

CLEMENTINA
DE JESUS
MULATAS

E 0 CONJUNTO TELECOTECO j

24 HORAS
DIÁRIAS DE

PAPO • DRINKS
• VIOLÃO

MANEIRO
RUA RAINHA EUSABETH, jfcC Reservas: 267-8153

JJ^VT)
RESTAURAHTE-BAR tu

MUSICA AO VIVO
PIANO E ORGAO

-» -RUA SOUZA LIMA, 48
COPACABANA TEl 2B7-4212

Estnclonomonto na Souio Luno e Av. Atianf

r Hotel Nacional-Rion
APRESENTA SEU NOVO E LUXUOSÍSSIMO SHOW 

J1 [^Ltaft&tapse'
(BRAZ1UAN FOLUES-77)

ESTREIA
AMANHÃ

com Paula Ribas,
dro e Silas, Fl
Barros, Neusa
Magalhães, Ni
Jorge Goulart,
sil", Walter
Choir", "Thtí|
Girls"e"The
National Rio D
Rodrigues e
Leda luqui. C
na. Arranjos

7 llfeI si

ir ts I <
Domingo, 3.a, 4
sliows:às21,3<4
juntos musicais

idade
HOTE

SEXTA-FEIRA,
Ceia especial

apresentação de "B
Reservas de mesa

Silvuca, Jorge Siqueira, Evan-
ijivio e Alexandre, Gilda de

Maria, Coral de Abelardo
ira Ney, Robby Rethy Jr.,
Alberto Gino, Os "Sambra-
libeiro, "Dylson Fonseca
,Seven Marvelous Show-

I abulous 50 Black and White
ancers". Figurinos: Arlindo

Marco Aurélio. Coreografia:
enários: Fernando Pamplo-"cais: Ivan Paulo.
." e õ.a às 22h. Sexta e sábado,2
i. c 0,30h. Dois excelentes con-
O melhor ar condicionado da

Estacionamento gratuito.
L NACIONAL-RIO

399-0100«Ramal 33

v.hhh;.
31 de Dezembro

d|e fim de ano com
asil em Três Tempos"
io Hotel Nacional-Rio.

ti
-
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II^^J^SB Restaurante
Show

ALMOCE
ÀS 22 HS.

O Mais
orq

RUA HUMAITÁ,

CLUB BAR TIO PATINHAS
Exxirtive.br: II as 31 hs.

FADOS E OUITARIADAS - 3a. • 5*.
Diari*m«oi«: Piano Mawtro Ubiratao.

Sor.lt»; ArrrSldo Nunw *<''»»• .<ie„<,<¥f•¦
Almoço « Poriugu».. - Sib.do .a 17 ta.

Rua Joaquim Nabuco, . 14-D. - Rei.: 287-B4V».

rJEM COM COZINHA CATEGORIZADA
NEW BRASA SHOW N.« 2

ido REVEILLON do Rio'. Ceia, 2
jestras, show e carnaval.
110 - RESERVAS: 246-7858 e 246-9991

Jornal do Brasil.
De pai para filho

desde as 7
da manha.

Assinando oJomaldoBiásit
você traz a informação para a sua
faiiiília, desde a hora de aconlw.'iáó ligar p«raS<>Ír6807.

0 IBOPE explica por que

0 SANTO INQUÉRITO
de DIAS GOMES

é aplaudido de pé todas as noites
no

TEATRO TEREZA RACHEL
ÓTIMO  52% BOM  34%
REGULAR... 10% SOFRÍVEL .. 2%
PÉSSIMO . .  NÃO SABEAA 2%
Pesquisa realizada no Teatro Tereza Raquel pelo IBOPE —

Instituto Brasileiro- de Opinião Pública e Estatística Ltda.
i

iknito
Estréia no Rio

dia 21

uiuartf
RESERVAS FONES:
247-7877 - 267-2313 artista ixciusivo copacaba*/,

Minister & Canecão apresentam

DEUS LHE PAGUE
WALMQR CHAGAS AÍoysio de Oliveira
MARILIAPERA gjüloboe
MARCO NANINI vinfeius de Moraes
MARCOS PAULO ^*~ 0.-0^0^.0,<»
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Petos caminhos da estrada, as belas paisagens marítimas

DESCUBRA A RIO - SANTOS
DE CARRO, BARCO E TREM

Nos 97 quilômetros que
separam o Rio áe Janeiro de
Mangaratiba pela estrada
Rio—Santos, os melhores pas-
seios e as melhores praias
não sãó as áas pequenas e es-
queciãas cíãaãezinhas que
ficam à beira áa estraãa.
Praias com areias sujas e
funão lodoso, além áo lixo
acumulaão, é a constante em
quase todas. Os altos preços
cobrados por hotéis e restau-
rantes também são entraves
para um passeio que teria
tudo para ser agradável.

Itaguai, Coroa Grande,
Itacuruçá, Muriqui, Ibicuí e
Mangaratiba poáem ser per-corriãas em apenas um dia
desãe que não se pare para
fazer um passeio de barco ou
não se prolongue o almoço.
De toãas essas cidades, Itacu-
ruça e Mangaratiba são as
que mais alternativas ofere-
cem em termos de passeios
marítimos, pois aí a precária
infra-estrutura de turismo in-
terno já funciona. Em Itacu-
ruça, uma empresa áe turis-
mo, Marlin Tours, realiza em
moáernos veleiros, pequenos
roteiros pelas ilhas áa região
ao preço áe Cr$ 420, por pes-
soa, com áireito a transporte
até o local e almoço. Criança
paga a metaãe. Os pescadores
áa localiãaãe também fazem
essas excursões, em pequenos
botes, ao preço áe Cr$ 150} por
pessoa. As reservas para
saveiros poáem ser feitas pelo¦ telefone 236-0413.

i Se você quiser passar o
final áe semana em Itacuru-
çá, a opção é o Hotel Jaguanum
instalado em uma ilha pró-xima à cidade. A diária de
casal, todas as refeições etransporte incluído, sai porCrS 960. Solteiro paga Cr$750.
As reservas são feitas pelo te-lefone 242-7326 e 236-0413.

Em Muriqui e Ibicuí os pas-seios são poucos já que essas
duas cidades vivem para o ve-
rão e dos veranistas. Fora áe
temporaãa, vistas áo alto áa
estraãa, parecem mais ciãa-
des abanãonaãas, com as
casas fechaãas e um comércio
áe pouco movimento. Valem
pelo sossego áe suas praiasantes áe começar a têmpora-
da áe férias escolares.

Depois áe Itacuruçá, Man-
garatiba é a ciãaãe que mais
tem a oferecer em termos áe
passeios e áe belezas naturais.
Entre o mar e a montanha,
as pequenas casas peráem-seem meio às bananeiras e pai-
vieiras, numa visão típica áo
que imaginamos como o par ai-
so tropical. Os vestígios do
passado. colonial encontram-
se ainãa presentes na velha
igreja, nos becos e nas casas
mal consèrvaáas áa beira do
porto.

No pequeno cais, vizinho do
terminal áa estraãa áe ferro,os passageiros que Vão para
a ilha Grande misturam-se
com os guarãas e os presos áa
colônia penal áa ilha. Depois
de alguns meses, o transporte
entre Mangaratiba e- a ilha
Grande (Porto Abraão) foi
restabelecido e dessa formavocê pode pegar a barca quesai às 9 horas, todo dia. A via-
gem aura uma hora e 10
minutos e a passagem custa
Cr$ 5. Você poáe ainãa passarum fim áe semana: na ilha
(tem dois pequenos- hotéis,
muito simples) e regressar na
barca áas 11 horas que tam-
bém funciona diariamente.
Quem não quiser áepenáer áo
horário áa barça poáe alugar
um barco áe pescador que co-
bra Cr$ 30, por pessoa, para
fazer a travessia.

Em termos áe comida, a re-
gião, apesar de ter uma varie-
dade muito grande de peixes,-iémbém não è muito bem ser-

vida. Se você não for muito
exigente talvez se contente
com os camarões e os peixes
fritos do Bar áo Genivaldo, áe
Itacuruçá. Fica na praia, ao
laáo do Barracão, que tam-
bém serve peixes e camarões.
O preço méãio, por pessoa,
sem bebida, fica por volta de
Cr$ 40.

. Em Muriqui existe o Res-
taurante La Cantina que ser-
ve comidas italianas, o Bar da
Praia, especializado em frutosdo mar, e diversas barracas de
praia que vendem peixe fritoacompanhado de cerveja e re-
frigerantes.

Em Coroa Grande o Restau-
rante Espigão é recomenáável
pelo ótimo peixe serviáo por
sua cozinha. O ambiente é
simples mas a comiáa podeser áegustaãa sem susto.

A estraãa e percorrida
tranqüilamente pois o asfa'.:o
está em bom estado e a sina-
lização funciona. Para entrar
em todas estas ciáaães ¦poáe
confiar nas setas inãicativas.
O único problema é a inexis-
tência áe postos áe gasolina
e áe serviços na margem áa
estraãa mas em Itacuruçá e
Muriqui encontram-se postos,
de gasolina.

Além do carro e do ônibus
(saindo da Rodoviária Novo
Rio), outro meio de transporte
é~o esquecião trem. A viagem
é inesquecível, já que se vai
margeando todo o litoral, pas-
sanão por todas essas cidades.
E' calmo, tranqüilo, mas é pre-
ciso tempo. O trem não tem
pressa. De segunda a sexta-
feira sai de Santa Cruz a par-
tir de 6h50m; no sábaáo,
ãomingo e feriado parte áire-
to áa Central ão Brasil: às
5h35m, 17hl0m e lh50m (sá-
baãos) e às 5h35m. 7h e 7h25m
nos domingos e feriados. A
passagem custa CrS IS.

Rádio
Rádio JORNAL DO BRASIL — ZYD-66

AAA-940 KHz OT-4875 KHz. Diariamente das 6h às 2h30m

HOJE

15h — Música Contemporânea. Programa: Lynyrd Skynyrd e Electric Light
Orchestra em concerto. Produção de Alberto Carlos de Carvalho. Apresen-
tação de Orlando de Souza.
23h — Noturno. Produção de Carlos Townsend. Programa: Elton John,
Raul Seixas e Donna Summer. Apresentação de Fernando Mansur.

AMANHÃ

23h — Noturno. Jazx e Blues. Programa: Alto Summit — The Perils of Poda
(5:12), John Lewis — Beach-Head (10:17), Oscar Peterson e Clark Terry —
Satin Doll (7:09), Thelonius Monk — Ligh Blue (5:25), Eric Dolphy — Man-
drake (4:43), Sonny 

"Rollins — Newkleus (5:13), Elvin Jones — What's Up,
Thafs h (5:36), Thad Jones e Mel Lewis — AH My Yesterdays e Quiet
lady (12:02). Produção de Celio Alzer. Apresentação de Fernando Mansur.

JORNAL DO BRASIL Informa: 7h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m. Sáb. e
dom., 8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim Araújo,
William Mendonça, Orlando de Souza e Fernando Mansur.
Informativos Intermediários: Flashes nos intervalos musicais e informativos
de um minuto, de 2a. a"6a., às 6h30m, 9h30m, 10h30m, llh30m, 13h30m,
14h30m, -16h30m, 17h30m, 20h30m, 21h30m, 22h30m, lh30m, 2h30m.
Informativo do um Minuto — De 2a. a sáb., às 9h, 12h, 15h, 18h, 20h,
23h e 24h, dom., às lOh, 13h, 15h, 1.8h, 23h e 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRASIL: Av. Brasil, 500 —
7.» andar — Telefone 264-4422.

Par» receber mensalmente o Boletim da programação de Clássicos em FM,
basta enviar UMA VEZ o seu nome e endereço à RÁDIO JB/FM, Av.
Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB/Carlton.

FM-STÉREO - 99.7 MHz

nni DOLBY SYSTEM

Diariamente das 7h à 1h
HOJE

20h — O Quebra-Nozes, ballet sobre
um conto de Natal, Op. 71, de Tchai-
kowsky (Orquestra do Teatro Bolshoi,
coro d« meninos e maestro Rozhdest-
vensky — 83:51), Sonata em Lá Me-
nor, K 310, de Mozart (Gilels —
22:46), Quarteto n.° 10, em Mi Bemol,
Op. 74, de Beethoven (Q. Italiano —
32:20), Allegretto em Dó Menor, D.
915, de Schuberf (Brendel — 4:18),
Cantala BWV 110 para a Festa de Na-
tal), de Bach (K. Graf, H. Gordrow, Al-
do Baldin e Wolfgang Schoene com o
Collegium Bach de Stuttgart e Helmut
Rilling — 26:29).

AMANHÃ 
~

10h — Ballet de Ia Marlaison, de
Louls XIII (Chailley — 12:39), Varia-

ções Sobre uma Canção de Ninar, pa.
ra Piano e Orquestra, de Dohnanyl
(Cristina Ortiz ¦— 25:00), Música da
Ballet para les fites d'Hébé, de Ra-
meau (Leppard — 46:40), Concerto pa-
ra Violino • Orquestra, em Ré Maior,
Op. 35, de Tchaikowsky (Spivakov —
35:02), Etudes-Tableaux, Op. 39/1 a 3,
de Rachmaninoff (Collard — 12:06),
Sinfonia em Dó Menor, de Salr.l-Saens
(Martinon e Gavoty — 36:14).

20h — Convite à Valsa, Op. 65, de
Weber (Karajan — 8:43), Suíte em
Mi Menor, de Lully (Roberto de Re-
gina, cravo — 12:00), Suíte n.° 1, em
Dó Maior, de Bach (English Chamber
e Leppard — 25:22), Fantasia, Alie-
mande e Lorde of Salisbury (Pavana
e Galharda), de Gibbons (Gouid —
10:57), Uirapuru, de Villa-Lobos (Sto
kowski — 13:40), Te Deum, de Bruck-
ner (Barenboim — 22:45), Baladas Op.
10, de Brahms (Kenipff — 22:55), Je-
rusalem (música de ballet), de Verdl
(Almeida — 23:48), Concerto n.° 1,
em Ré Bemol Maior, para Piano e Or-
questra, Op. 10, de Prokofleff (Beroff
e Masur — 14:12), Poema, Op. 25, de
Chausson Grumiaux — 15:34).

0 QUEBRA-NOZES
E
OUTROS BALES

Para o aficcionaáo áa músi-
ca clássica, o recesso áa tem-
poraãa poáe ser compensado,
neste fim áe semana, pela
programação ofereciãa pela
Rádio JB FM, que transmite
nada menos áe 13 horas de
música clássica, entre hoje
(das 20h à 1 áa manhã) e
amanhã (áas lOh às 13h e
áas 20h àlâa manhã).

Dentro ãessa programação,
que engloba os mais ãiversos
gêneros, estilos e épocas, o ba-
lé terá uma presença acentu-
aãa. Hoje, a programação se
inicia com a transmissão inte-
gral do Quebra-Nozes de
Tchaikowsky, bailado inspira-
ão num conto áe Natal e que
fez sucesso no Rio e em São
Paulo na montagem áe Dalal
Achpar.O programa áe ama-
nhã, às lOh áa manhã, se
inicia também com um baila-
do —o Ballet de Ia Merlai-

son, composto pelo Rei Luis
XIII de França para os es-
petáculos que ele próprio or-
Sanizava em sua corte. Outro
bailado, Les Fêtes rTHébé, áe
Rameau, composto para o ba-
lé áa corte de Luis XIV em
Versalhes, está incluído nessa
programação matinal, en-
quanto à noite áuas outras
composições ão gênero serão
ouviãas: o Convite à Valsa
(ou Convite ã Dança), áe
Weber, que Berlioz orquestrou
para a primeira represen-
tação áa ópera Der Freischu-
etz em Paris, utilizanão um
Rondo áe Weber, original pa-
ra piano; e o baüaão Uixapu-
ru, áe Villa-Lobos, inspiraáo
numa lenda amazônica, e que
ê até hoje uma áas obras
mais representativas áo autor
e áe toda a música sinfônica
brasileira.

EDINO KRIEGER

JORNAL DO BRASIL



Teatro
FEIRA DO ADULTÉRIO — Seis minico-
médias de Bráulio Pedroso, Ziraldo,
João Bethencourt, Paulo Pontes e Ar-
mando Costa, Lauro César Muniz e Jô
Soares. Dir. de Mauro Mendonça. Com
Felipe Carone, Carlos Eduardo Doía-
bella, Marilu Bueno, Sueli Franco, Cláu-
dio Mota e Luís Carlos. Taatro Serra-
dor. Rua Sen. Dantas, 13 (232-8531).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h, sáb.,
às 20h e 22h, vesp. dom., 18h. Ingres-
sos de 3a. a 5a. e dom. (Ia. sessão)
a CrJ 50,00 e CrJ 30,00, estudantes.
6a., sáb. e dom. (2a. sessão) a Cr$
50,00. Pequeno manual cênico sobre
como conquistar a mulher (ou o mari-
do) do próximo (ou da próxima).
ATE' QUE O SEXO NOS SEPARE —

Comédia de Bnrillet e Grédy. Dir. de
Aurimar Rocha. Com Anilza Leone, Au-
rimar Rocha, Agnes Fontoura, Miguel
Carrano, Vera Brito, João Batista. Tea-
tro d» Bolso do Leblon, Av. Ataulfo
de Paiva, 269 (287-0871). De 3a. a
6a., às 21h30m, sáb., às 20h30m e 22h
45m, dom. às 19h e 21h30m, vesp. 5a.
às 16h. Ingressos a CrJ 60,00 e CrJ
30.00, estudantes. (18 anos).

GATA EM TELHADO DE ZINCO QUEN-
TE — Drama de Tennessee Williams.
Dir. de Paulo José. Com Teresa Raquel,
Paulo Gracindo, Antônio Fagundes,
Gracinda Freire, Jacqueline Laurence,
Marcus Toledo, Renato Coutinho. Tea-
tro Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818 R. Teatro). De 3a. a 6a. e
dom. às 21hl5m, sáb. às 20h e 22h.
Vesp. de 5a. às 17h e dom-, às 16h.
Ingressos de 3a. a 5a. e dom. a
CrJ 60,00 e CrJ 30,00, estudantes.
6a. e sáb. a CrJ 60,00. (18 anos).
Dramática noite de crise sacode a fa-
mília de um rico plantador de algo-
dão no Sul dos Estados Unidos.

MÃE CORAGEM — Texto de Bertolt
Brecht. Dir. de Maria Teresa Amaral.
Mús. de Edgard Bandeira. Com Gil-
son Moura, Edgard Bandeira, Fernando
Palitot, Marco Ubiratan, João Wlomir,
Jair Arruda, Elaine Silveira, Maria Te-
resa Amaral. Sala Corpo/Som B do
Museu de Arte Moderna, Av. Beira-
Mar, s/n? (231-1871) — De quarta a
sexta e domingo, às 21h30m
sáb., às 20 e 22h30m, vesp. dom., 18h.
Ingressos 4a. a Cr$ 30,00; de 5a.
a dom. a CrJ 60,00 c 40,00 (estu-
dante). Preços especiais para grupo
de mais de cinco e 10 pessoas.

A GARÇONNIÈRE DO MEU MARIDO —
Comédia de SiWeira Sampaio. Dir. de
Jaime Barcelos. Com Luís Delfino, Re-
nata Fronzi, Jackson de Souza, Harol-
do de Oliveira, Glória Campos, Lícia
Magna. Teatro da Lagoa, Rua Bor-
ges de Medeiros, 1426 (274-7999). De
3a. a ôa. e dom., às 21h30m;-sáb., às
20h e 22h30m, vesp. dom., às 19h.
Ingressos de 3a. a 5a. e dom. (2a.
sessão), a CrJ 60,00 e CrJ 30,00, es-
tudantes; 6a., sáb. e dom. (Ia. sessão)
a Cr$ 60,00. A Garçonniere, antídoto
contra o desgoste e a rotina da vida
conjugai.
ÃS PEQUENAS HISTÓRIAS DE LORCA
— Antologia de textos — poemas e
cinco pequenas peças — de Federico
Garcia Lorca. Seleção, dir., cen. e fíg.
de Ho Krugli. Dir. musical de David Ty-
gel. Com Beto Coimbra, Eduardo Ma-
chado, lio Krugli, Sílvia Aderne, Sô-
nia Piccinin, Xuxa Lopes e outros. Tea-
tro Experimental Cacilda Becker, Rua
do Catete, 338 (265-9933). De 4a. a
dom. às 21h30m. Ingressos a CrJ 20,00
e CrJ 15,00, estudantes. (18 anos).
Entre o sombrio do luto e o
colorido vivo da alma popular
espanhola, uma visão tragicômica dos
conflitos do poder e do medo dos
homens.

O SANTO INQUÉRITO — Drama de
Dias Gomes. Dir. de Flávio Rangel.
Com Isabel Ribeiro, Rubens de Fal-
co, Cláudio Marzo, Carlos Vereza,
Jorge Chaia, Waldtr Maia. Música de
Edu Lobo. Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). De
3a. a 6a., às 21h30m; sáb., às 20h
e 22h30m; domingo às ISh e
21h30m. Ingressos 3a. a CrJ 30,00
e CrJ 15,00, estudantes; de 4a. a

dom. a CrJ 40,00 e CrJ 20,00, es-
tudantes. O caminho de uma jovem
cheia de vida rumo à fogueira.

GRETA GARBO, QUEM DIRIA?, ACA-
BOU NO IRAJA' - Comédia drama-
tica de Fernando Melo. Dir. de Leo
Jusi. Com Nestor Montemar, Marcelo
Picchi e Sandra Barsotti. Teatro da
Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 3a. a 6a. e dom., às 21hl5m. Sáb.
às 20h e 22h30m, vesp. de 5a. às
17h e de dom. às 18h. Ingressos de
3a. 'a 6a. e dom. a CrJ 50,00 e CrJ
30,00 estudantes. Sáb. à CrJ 50,00.
Vesp. de 5a. à CrJ 20,00. Alegrias e
dramas de um homossexual envelheci-
do e de um rapaz do interior que des-
cobre a cidade grande.

QUARTETO — Comédia dramática
de Antônio Bivar. Dir. de Ziembinski.
Com Ziembinski, Louise Cardoso, Mar-
Iene e Roberto Pirilo. Teatro Ipanema, -
R. Prudente de Morais, 824 (247-9794).
De 3a. a 6a. e dom., às 21H30m, sáb.
às 20h e às 22h30m, vesp. de dom., 18h
Ingressos de 3a., 5a., 6a. e dom., a Cr$
40,00 e CrJ 30,00, estudantes, 4a., pre-
ço único de CrJ 30,00, sáb. a CrJ
50,00 e CrJ 30,00 (Ia. sessão) e preço
único de CrJ 50,00 (2a. sessão). Na
periferia da intehtctuilia carioca, o im-
possível amor de um astrâlogo sexa-
genário e de uma jovem de 22 anos.

VIVALDINO, CRIADO DE DOIS PA-
TRÕES — Comédia de Goldoni, adap-
tada por Millor Fernandes. Dir. de
José Renato. Com Grande Otelo,
ítala Nandi, Luis de Lima, Ari Fon-
toura, Lauro Góes, Antônio Ganzá-
rolli, Maria Cristina Nunes, Sérgio de
Oliveira, Josefina. Teatro Casa-Gran-
de, Av. Afranio de Melo Franco, 290
(227-64'5). De 3a. a 6a. e dom., às
21h30m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp.
de dom., às 18h45m. Ingressos 3a. e
4a., a CrJ 30,00 e CrJ 15,00, estu-
dantes, 5a., 6a. e dom., a CrJ 60,00 e
CrJ 30,00, estudantes, sáb. a CrJ 60,00
(preço único). 18 anos. Personagem de
inesgotável vitalidade cômica, Vivai-
dino (originariamente Arlequim) pas-
sa a vida armando quiproquós . e
criando confusões.

DOCE PÁSSARO DA JUVENTUDE -
Drama de Tennessee Williams- Dir. de
Carlos Kroeber. Cen. e fig. de Cláu-
dio Segóvía. Com Tônia Carrero, Nuno
Leal Maia, Carlos Kroeber, Leila Kres-
pi, Reinaldo Gonzaga, Ana Maria
Nascimento Silva e Outros. Ten-
tro Adolfo Bloch, Rua do Russel,
804 (285-1465). De 4a. a 6a., às
21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m, dom.
às 18h e 21 h. Vesp. 5a. às 17h. In-
gressos de 4a. a 6a. e dom., a CrJ
70,00 e CrJ 40,00, sáb-, preço úni-
co de CrJ 70,00 e matinê de 5a. a
Cr$ 50,00. Uma grande atriz de Ho!-
lywood e um rapaz mais jovem do
que ela sofrem juntos as angústias da
perda da juventude.

A MARGEM DA VIDA — Drama de
Tennessee Williams. Dir. de Flávio Rar>
gel. Cenário de Túlio Costa. Com Bea-
triz Segall, Ariclê Perez, Edwin Luisl
e Fernando de Almeida. Teatro Gláu-
cio Gill, Praça Cardeal Arcoverde 
(237-7003). De 4a. a 6a. e domingo
às 21h30m. Sáb. às 20h e 22h30m.
Vesp. de 5a., às 17h e de dom., às
18h. Ingressos de 4a. a 6a. e dom.,

a CrJ 40,00 e CrJ 20,00 (estudantes).
Sáb. a CrJ 50,00 e CrJ 25,00 (estu-
dantes) e vesp. de 5a. preço único de
CrJ 30,00. A comovente história da
moça aleijada que se refugia do mun-
do cultivando uma coleção de bichi-
nhos de vidro.

A MULHER INTEGRAL — Comédia
de Carlos Eduardo Novaes. Dir. de
Walter Avancini. Com Yonâ Maga-
IhSes, Aríete Sales, Regina Viana,
José Augusto Branco e Rui Rezende.
Teatro Mesbla, Rua do Passeio. 42/56
(242-4880). De 3a. a 6a. e dom., às
21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m. Vesp.
de 5a., às 17h e dom., às 18h. In-
gressos de 3a. a 5a. a CrJ 50,00 e
CrJ 30.00 (estudantes), 6a. e dom. a
CrJ 50,00 e CrJ 40,00 (estudantes)
sáb. (Ia. sessão) a CrS 60,00 e CrJ

REVISÃO CRITICA
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Entre os melhores do ano, Filhos àe ,
Kennedy é uma indicação praticamente certa

MITO DE KENNEDY
CONTINUA FIRME

Quase sete meses apôs a estréia, e
continuando a sua trajetória de grande
sucesso no Teatro Senac, Os Filhos de
Kennedy é o raro exemplo de um espeta-
culo que não só manteve intactas as suas
qualidades originais, como também sou-
be amadurecê-las com a passagem do
tempo. Antes de viajar para a Europa e
os Estados Unidos, o diretor Sérgio Brito
reensaiou o elenco durante todo o mês
de setembro, e este trabalho áeve ter
contribuído para a sensação de nitidez e
disciplina formal que a realização con-
serva de modo exemplar. Por outro lado,
é perfeitamente visível que os atores não
se acomodaram nas suas posições inter-
pretativas inicialmente conquistadas,
mas trataram de aprofundá-las.

E' assim que Otávio Augusto encon-
trou um caminho muito adequado para
projetar de modo mais comunicativo do
que na época da estréia o seu processo

. áe interiorização. E' assim que José Wil-
ker diluiu um pouco, sem nenhuma per-
da de substancia, a sua magistral compo-
sição, que conserva todo o seu material
de agressiva ironia e surda raiva, mas
sem deixar tão à mostra como acontecia
antes as costuras da sua elaboração.
Também Susána Vieira confirma a exce-
lência do seu trabalho, agora valorizado
por um comportamento mais esponta-
neo e à vontade. Se Vanãa Lacerda não
evoluiu muito — a não ser, talvez, atra-

vés de certa ampliação da dose do hu-mor — isto se deve principalmente à
pouca liberdade de variação que o pró-prio personagem oferece. Maria Helena
Paãer é que parece ter adquirido um levevício na sua maneira de inflexionar: es-tá falando aos arrancos, e com uma mu-sicalidaáe algo falsa e monótona. Coisa
fácil de ser corrigida.

. Continuo achando que a estrutura
do texto em monólogos estanques e aconcepção dos personagens como arque-tipos didaticamente representativos queno entanto solicitam, coniraditoriamen-
te, a nossa participação emocional, sãoresponsáveis por uma certa frieza e dis-tancia entre o espetáculo e a platéia; e
que a solução de direção, que faz os ato-res dirigirem-se às vezes uns aos outros,
sem que haja margem para um esque-ma de reações mútuas, é um meio-termo
que não resolve nada e nem é levado àsúltimas conseqüências. Ainda assim, OsFilhos de.Kennedy dificilmente deixaráde constar, com merecimento, de todasas listas dos melhores espetáculos do ano.

Nas cadeiras colocadas, praticamen-te sem ãeclive, do lado oposto da entrada,a visibilidade é péssima. Convém dar
sempre preferência aos lugares elevados,em cima dos praticáveis.

50,00 estudantes e (2a. sessão) a CrJ
60,00, vesp. de 5a., a CrJ 30,00. (18
anos). Os diversos matizes do feminis-
mo carioca vistos através de um angu-
Io humorístico.
A LONGA . NOITE DE CRISTAL —

Comédia dramática de Oduvaldo
Viana Filho. Dir. de Gracindo Júnior.
Com Oswaldo Loureiro, Gracindo Jú-
nior, Maria Cláudia, Isabel Teresa,
Pedro Paulo Rangel, Sônia
de Paula e outros. Cenários de
José Anchieta. Teatro Glória, R. do Rus-
sei, n° 632 (Tel.: 245-5527). De 3a.
a 5a., às 21h15m, 6a., às 22h, sáb-,
às 20h e 22h30m, dom., às 18h
e 21hl5m. Ingressos de 3a. a
6a., e dom-, a CrJ 60,00 e CrJ
30,00, (estudantes), sábado, a CrJ
60,00. (18 anos). Ascensão e queda de
um grande locutor, tendo o ambiente
de uma emissora de televisão como
pano de fundo.
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O RENDEZ-VOUS - Comédia de
Robert Thomas. Dir. de Antônio Pe-
dro. Com Eva Todor, Luís Arman-
do Queiras, Lutero Lufs, Roberto
Azevedo, Zezé Mota, Renato Pedro-
sa, Mário Roberto. Teatro Maison
da France, Av. Pres. Antônio Car-
los, 58 (252-3456). De 4a. a 6a.,
e dom., às 21h30m, sáb., às 20h e

22h30m, vesp. Si., às 17h e dom.,
às 18h. Ingressos de 4a. a 6a. e dom.
a CrJ 50,00 e CrJ 30,00, estudan-
tes, sáb. a CrJ 50,00, vesp. 5a. a
CrJ 25,00. (18 anos). Seis pequenas
histórias reunidas no *"enário comum
do Hotel Boa Transa, fa centro do
Rio.

GOTA DÁGUA - Texto de Paulo
Pontes e Chico Buarque, com músi-
ca de Chico Buarque. Dir. de Gianni
Ratto. Com Bibi Ferreira, Francisco Mi-
lani, Lafayete Galvão, Luiz Linhares,
Cidínha Milan, Carlos Leite, Sônia Oi-
ticica, (solda Cresta, Norma Sueli e
outros. Teatro Carlos Gomes, Pça. Tira-
dentes, 19 (222-7581). De 3a. a domin-
go, às 21 h, vesperal domingo, às 17h.
Ingressos a CrJ 60,00 e CrJ 30,00,
estudantes (da letra A a O), a Cr$
40,00 e CrJ 20,00, estudantes (da le-
tra P a X), a CrJ 60,00, camarote por
pessoa, a CrJ 30,00, balcão nobre, a
CrJ 15,00, balcão simples. Aos sá-
bados não há redução para estudan-
tes. Preços especiais para sindicatos
e associações de classe. (18 anos). O
enredo de Medéia, de Eurípedes, li-
vremenre transposto para o Brasil de
hoie. Recomendação Especial da At-
sociação Carioca de Críticos Teatrais.

O ÚLTIMO CARRO — Antitragédia de

YAN MICHALSKI

João das Neves. Dir. do autor. Com
Uva Nino, Ivan Cândido, Osvaldo Nei-
va, Ivan de Almeida, João das Neves,
Margot Baird, Sebastião Lemos, Vini-
cius Salvadoti, Paschoal Villaboim e
outros. Teatro Opinião. Rua Siqueira
Campos, 143 (235-2119). De 3a. a 6a.
e dom., às 21h30m, sáb, às 20h30m
e 22h30m, vesp. dom., às 18h. Ingres-
sos 3a. e 5a. a CrJ 40,00 e CrJ . .
20,00, estudantes, 4a. a CrJ 30,00 e
CrJ 15,00, estudantes, de 6a. a dom.
a CrJ 50,00 e CrJ 30,00, estudan-
tes (18 anos). As cotidianas *e ano-
nimas tragédias dos usuários dos trens
suburbanos cariocas. Recomendação Es-
pecial da Associação Carioca «ia Cri-
ticos Teatrais.
QUADROPHENIA - Espetáculo de ex-
pressão corporal baseado na ópera-
rock de Pete Townshend. Com Ari de
Oliveira, Edmon Silvestre, Pedro Jorge
e Valter Nunes. Teatro Pedro-Jorgo,
Av. Copacabana, 583, sala 306. Do-
mingos, às 18h. Ingressos a CrJ 10,00
(14 anos).
CINDERELA DO PETRÓLEO - Come-
dia de João Bethencourt. Dir. do au-
tor. Com Norma Blum, Felipe Wag-
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Teatro
ner, Milton Carneiro, Berta Loran, Ar)
Leite, Janine Carneiro, Ivan Sena, César
Montenegro. . Teatro Ginástico, Av.
Graça Aranha, 187 (221-4484). De
3a. a 6a., às 21hl5m, sáb., is 20h
e 22h30m, dom., 21 h vesp. 4a-, is
17h e dom., is 18h. Ingressos de 3a.
a 6a., e dom. a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00
estudantes, sáb., a CrJ 60,00 vesp.
4a. Cr$ 20,00. (18 anos). A França
resolve sua crise de petróleo através
do sacrifício — não muito doloroso
— de uma das suas jovens cidadãs.
O ASSALTO — Texto de José Vicente.
Direção de Antônio Antonino. Com o
Núcleo Espaço de Arte Integradas: Rai-
mundo Franco e Antônio Antonino.
Aliança Francesa de Botafogo, Rua Mu-
niz Barreto, 54. Os 4a. a dom., às
21h. Ingressos a Cr$ 20,00 e CrJ
15,00, estudantes.
OS FILHOS DE KENNEDY — Drama
de Robert Patrick." Tra d. Millór Fernan-
des. Dir. de Sérgio Brito. Com Susana
Vieira, José Wilker, Vanda Lacerda,
Otávio Augusto, Mcria Henela . Páder,
Lionel Linhares. Taatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746). Da
3a. a 6a., is 21h30m, sábado is 20h
e 22h30m, domingo is 18h e 21 h. In-
gressos a Cr$ 60,00. (18 anos). Cin-
co representantes 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.
OUTDOOR — Balé-pantomima apre-
sentado pelo Grupo Ensaio de Tea-
tro Aberto, com Edgar Ribeiro (ofician-
te), Hermógenes Filho, Ruy Sandy (acó-
litos). Aliança Francesa do Copaca-
bani, Rua Duvivier, 43, sala 11. De
3a. a dom., às 21h30m. Vesp. de dom.
às 19h. Ingressos a CrJ 30,00.
EQUUS — Drama de Peter Shaffer.
Dir. de Celso Nunes. Com Rogério
Fróes, Ricardo Blat, Antônio Patino,
Betina Viany, Monah Delacy, Ana Lú-
cia Torre, Almir Teles, Bibi Viany,
Davi Pinheiro e outros. Teatro elo
BNH, Av. Chile, 230 (224-9015). De
3a. a 6a. e dom., is 21 h, sáb., is
19h e 22h, vesp. dom., is 18h. In-
gressos a Cr$ 60,00 e CrJ 30,00, es-
tudantes. Sábado, na segunda ses-
são, Cr$ 60,00 (18 anos). Ingressos
também i venda no*Mercadinho Azul.
Um psiquiatra desvenda, perplexo, os
conflitos emocionais de um estudante
de 17 anos, culpado de um ato apa-
rentemente gratuito de violência.
TUDO NO ESCURO - Comédia dê
Peter Shaffer. Direção de Jô Soares.
Com Jô Soares, Jaime Barcelos, Eli-
zangela, Henriqueta Brieba, Tony
Ferreira, Antônio Carlos, Cláudio Fon-
tes e participação especial de Tereza
Austregésilo. Cenários de Fedérico Pa-
dilha. Teatro Princesa Isabel, Avenida
Princesa Isabel, 186 (275-3346). De
3a. a 6a. e dom., is 21h30m, sáb.
às 20h30*n e 22h30m, vesp. dom., is
18h. Ingressos 3a., 4a. e vesp. de

dom., a Cr$ 60,00 e Cr$ 30,00, 5a.,
6a., sáb. e dom. preço único, CrJ
60,00. (16 anos). As complexas conse-
quências de uma pane de luz.

A VERDADE — Espetáculo experimen-
tal baseado no livro Educação Através
do Teatro, de Hilton de Araújo. Adap.
e dir. de Zezé de Gêmeos. Com o
Grupo Carroça de Téspis. Teatro Luís
Peixoto, Escola de Teatro Martins Pe-
na. Rua 20 de Abril, 14. Hoje e ama-
nhã, is 19h. Entrada franca.
DANAÇÂO DAS FÊMEAS - Comédia
de Leslie Stevens. Tradução de Hedy
Maia. Dir. de Dercy Gonçalves. Com
Dercy Gonçalves, Edson Guimarães,
Ribeiro Fortes, Lidia Vani e outros.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanaba-
ra, 17 (223-5817). De quarta a do-
mingo, às 21hl5m. Ing. 4a. e 5a. a
CrJ 20,00, 6a. e dom., a CrJ 50,00 e
CrJ 25,00. Sábw a CrJ 50,00. (18 anos).
O humor convencional de Dercy Gon-
çalves num espetáculo que serve ape-
nas ao histrionísmo da atriz.
UMA VEZ CRÁPULA, SEMPRE CRÁ-
PULA — Texto de Iremar Brito. Dir.
dè Sílvio Campanha.. Com Jurema
Santos e Roberto Wagner. Aliança
Francesa do Copacabana, Rua Duvi-
vier, 43. De 6a. a dom. às 21 h. In-
gressos a CrJ 15,00 — Até domingo.

SACOS E CANUDOS - Texto Dedires
Demrós. Direção José Carlos de Sou-
za e Davi de Medeiros. Apresentação
do • grupo TAL, com Jane Thomé,
Ediélio Mendonça, Ive Penha e ou-
tros. Teatro Nacional do Comédia,
Av. Rio Branco, 179. (224-2356). De
4a. a dom., às 21 h. Sáb-, às 20h e
vesp. dom., às 18h. Ingressos a
CrJ 40,00 e CrJ 30,00, estudantes. Es-
timulante exercício de criatividade li-
vre, a partir da observação do coti-
diano.

REVISTA

PREMIÈRE — Show musical de Eduardo
Casali. Coreografia de Arnaldo Pedu-
to. Com Cole, Marivalda, Marlene Mor-
bech, Almir Saint Clair, Yara Silva,
Manuela e corpo de baile. Teatro da
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93
— Catete. De 3a. a 6a., e dom., às
21hl5m, sáb-, às 20h e 22h30m, vesp.
de dom., às 18h. Ingressos a CrJ
50,00 e CrJ 30,00, estudantes, sáb.
preço único de CrJ 50,00.

Diariamente, até o dia 31, a Campa-
nha Teatro para o Povo, patrocinada
pelo Ministério da Educação o Cultu-
ra, através do Serviço Nacional do
Teatro o da Fundação Nacional de Ap-
te, vende ingressos para todos os as-
petáculos em cartaz na cidade ao pra-
ço único de CrJ 15,00 (peças do adut-
tos) • CrJ 5,00 (peças infantis), vali-
dos para qualquer dia da semana (nas
bilheterias dos teatros os preços con-
tinuarão normais). A campanha conta

com 10 bilheterias em cinco Kombi
que estarão hoje, das 9h às 19h, na
Estação Rodoviária Novo Rio o na
Praça do Jóquei. Amanhã na
Pça. Saens Pena, Tijuca, • na Pça.
do Lido, Copacabana.

A PRÓXIMA SEMANA

NOVIDADE ÚNICA NA
SEGUNDA-FEIRA

Sem nenhum lançamento novo anunciado atéo fim do ano, a programação da semana restringe-se a apresentação única no Teatro Nacional de Co-media, na noite de segunda-feira, de O Alvinho daMira, terceiro dos cinco espetáculos experimentais
paulistas que integram o Movimento Zero Hora eque o SNT vem importando, à razão de um por se-mana, para apresentá-los ao público carioca. Comodesta vez a sessão do SNT não sofrerá mais a con-corrência áas leituras do Teatro Experimental Ca-cilda Becker, cujo ciclo, embora incompleto, encer-rou-se na semana passada, é de se supor que o jo-vem público passará a prestigiar mais esta inicia-tiva, que proporciona teste de palco a peças nacio-nais inéditas e pode revelar autores, diretores e in-terpretes novos. O Alvinho da Mira é de autoria deBene Rodrigues, que está também no elenco, ao ladode Marlene Marques e Lucélia Machiaveli. A direçãoe do professor e jornalista Fausto Fuser.

Y. M.
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TEATRO PARA O POVO:
RECORDES VÃO CAIR

Nos primeiros 13. dias de
funcionamento da campanha,
as Kombi .volantes do Serviço
Nacional de Teatro venderam
um total de 64 mil ingressos
para as 25 peças encenadas
nos teatros do Rio. A previsãoinicial do SNT é de se alcan-
çar até o final do mês — tem-
po de duração da campanha
Teatro para o Povo — umtotal de 200 mil ingressos,
chegando talvez aos 250 mil,
em uma previsão mais otimis-ta, pois a campanha atinge
seu pique na ultima semana
do mês'.

As peças mais procuradas
na Kombi instalada em Copa-
cabana, na Praça Serzedelo
Correia, foram Gota Dágua,
A Margem da Vida, Equus,
Tudo no Escuro, O Ultimo
Carro, O Santo Inquérito, A
Mulher Integral e A Longa
Noite de Cristal. O SNT não
mais divulga quais são as
peças mais procuradas, paraevitar a canalização do públi-co para uma ou algumas
peças. "Esperamos lotar todos
os teatros com todas essas
peças" disse o coordenador dacampanha, o produtor teatral
Rodrigo Farias Lima, indicado
pela Associação 'Carioca 

áe
Empresários Teatrais.

Até o momento, informa o
coordenador, a Kombi daCinelanãia, a do primeiro diada campanha, foi a que mais
ingressos vendeu: 7 mil 819. Na
Zona Sul, a do Leme e a do
Largo do Machado também
venderam bastante, seguidas,

já na Zona Norte, pelas Kom-
bi de Bonsucesso e do Méier.A média de vendas por es-
petáculo tem sido acima de100 ingressos diários, atingiu-do 600 ingressos para Gota
Dágua e Oinderela do Petró-
leo e 400 em Gata em Telha-
do de Zinco Quente, Vivai-
dino, Criado de Dois Patrões,
O Santo Inquérito e A Mulhsr
Integral. "Várias peças jáatingiram a casa de 4 mil in-
gressos vendidos. Nove delasdeverão ultrapassar este ano
a marca dos 9 mil 700 ingressos
vendidos atingida no ano pas-sado por Gaiola das Loucas",explicou Rodrigo Farias Lima.
No ano passado, nos primei-ros 15 dias da campanha, fo-ram vendidos 31 mil ingres-sos, cifra já amplamente
superada nos primeiros 13
dias deste ano.

Entre as 25 peças em car-taz, algumas fizeram sua es-
tréia há pouco tempo. E' ocaso de Sacos e Canudos, queestá no Teatro Nacional de
Comédia e vem tendo uma
boa procura, com uma média
de 200 ingressos por espetâcu-
Io. Até Que o Sexo nos Separe
e Mãe Coragem também es-trearam na semana passada.Apesar de não estar incluído
na relação das peças, o show
do Café Concerto Rival,
Macabro, tem 'ingressos 

a Cr$15,00 nas Kombi.
As 28 peças infantis — in-

gresso a Cr$ 5,00 — também
vêm tendo uma boa procura,
já que foi vendido até agora

um total de 2 mil ingressos.
Mas a Kombi do teatro infan-til só vende na Praça Ser-zedelo Correia, em Copacaba-
na. E' ai na praça que os gru-pos de teatro vêm fazendoum trabalho de divulgaçãonas filas para a compra dosingressos de adultos. A em-
presária Brigitte Blair, quetem uma revista na campa-
nha do SNT — Mexer E'Poder — e uma peça infantil,
também realiza um trabalho
de divulgação e orientação
junto aoé compradores. Em
sua opinião é importante en-
trar em contato com o públi-co, sentir as suo." preferên-cias, e por isso acompanha há
dois anos os postos volantes
do SNT.

Nas filas, formadas em suamaioria por estudantes e
donas-de-casa, todos concor-
dam que a campanha favore-ce a ida das pessoas ao tea-
tro, porque o povo gosta de
teatro, o problema é o preço.Mesmo quando a peça procu-rada já tem seus ingressos, as
pessoas pedem entrada paraoutro espetáculo, talvez paranão perder o tempo gasto na
fila.

Hojeásl0h30m,aKombi doteatro infantil estará no Par-
que do Flamengo, no local co-
nhecião como Cidade das Cri-
ancas, vendendo os ingressos
com a colaboração dos elencos
devidamente caracterizados e
a participação da Banda Ca-
rioca do Municipio do Rio de
Janeiro.

Ctndereia
(Felipe Wagner

e Ari Leite) e
Vivaldino

(Lauro Góes,
Grande Otelo e

Luis de Lima):
a comédia"dá Ibope" na

campanha da
Kombi
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UM TEATRO MENOS SEGREGADO
Digam o que quiserem:

medida demagógica, paterna-
lista, populista, dando ao po-
bre um ilusório presente de
Natal que muitos ricos perfei-
tamente capazes de pagar os
preços normais também se
apressam em aproveitar; o
fato é que a campanha Tea-
tro Para o Povo apresenta um
salão positivo amplamente
superior aos seus eventuais
aspectos discutíveis. O maior
dos seus méritos reside
evidentemente em transfor-
mar — mesmo que seja
apenas uma vez por ano •—
o imenso não público carioca
num autêntico e ávido público
teatral. Quem tem a sua vida
profissional de alguma forma
ligada ao teatro e não perdeu
ainda os últimos vestígios de

consciência comunitária deve
sentir-se humilhado pelo ca-
ráter terrivelmente elitista
que os preços normais dos in-
gressos vão imprimindo à
atividade teatral. Então,
quando esse injusto sistema
de segregação econômica das
oportunidades de acesso ao
teatro torna-se de repente
mais equilibrado, mesmo que
seja apenas a titulo provisõ-
rio, a humilhação não pode
deixar de transformar-se em
profunda satisfação. Ainda
que saibamos que a segre-
gação não se limita apenas ao
preço das entradas.

Também os empresários só
têm a ganhar com a inicia-
tiva, que lhes permite atra-
vessar com casas entre boas
e ótimas um mês que normal-

mente seria quase impraticá-
vel para muitos deles. Mesmo
reconhecendo que a expec-
tativa da euforia de dezembro
pode afetar ligeiramente as
bilheterias de novembro, os
interesses empresariais saem
certamente também ganhan-
do, no cômputo final.

Quanto mais não seja, as fi-
las que se aglomeram diante
das Kombi servem para nos
mostrar que o teatro não é
fatalmente uma manifestação
tão morta como pode parecer
algumas vezes em outras
épocas do ano, quando só são
admitidos às salas de espeta-
culos aqueles poucos privilegi-
ados que podem gastar numa
noitada de teatro aproxima-
damente Cr$ 200,00 por casal.

JORNAL DO BRASIL - 9
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Após longa carreira (de sucesso) nos EVA, Sivucavolta ao Brasil para ficar e começa atuando no show doHotel Nacional, Brasil em Três Tempos

O BRASE, EM VERSÃO RICA
NO HOTEL NACIONAL,
E POBRE COM O
QUILOMBOS, NO MUSEU DE ARTES

O único dos principais hotéis do Rio
ãe Janeiro a apresentar grandes e su-
perproduziãos shows, o Nacional, sem-
pre os faz estrear ao final de cada ano.
O título geral da série é Brasilian Follies,
seguido ão ano em que ele fica quase queintegralmente em cartaz, Por isso, estréiaamanhã, aquele que já tem a ãesig-nação áe 1977 e o subtítulo Brasil emTrês Tempos. Apesar da riqueza e juste-za dos detalhes que os caracterizam sem.-
pre, a síntese do atual é bastante desa-
lentadora pela pobreza de imaginação
que revela. De acorâo com a ãivúlgação,"o espetáculo focaliza, em rápidas cenas,
alguns episôãios que marcaram Indele-
velmente a estória ão Brasil. Não houve
pretensão ãe reproduzir fielmente esseseventos, mas apenas utilizá-los áe formaa lembrar, muito rapiãamente, em estilo
show, o Brasil em suas fases de Colônia,
Império e República." Coisas que até asescolas ãe samba mais ufanistas já dei-
xaram de fazer há um decênio parecemvoltar como novidaães neste espetáculo
que, garanto antes áe ver, áeve ter De-
bret, Peãro I, a Marquesa áe Santos e onascimento áo carnaval carioca. Para
montar este previsível repeteco, foi reu-
nião elenco áe 80 artistas onde se áesta-
cam Paula Ribas, Sivuca, Nora Ney, Jor-
ge Goulart e Giláa Barros. E também,
muito provavelmente, eles não àeverãoser as grandes atrações ão espetáculo,
assim como não recebem estas honras oshabituais e competentes trabalhos deLeda luqui na coreografia, Ivan Paulo,
nos arranjos musicais e Caribe áa Rochana áireção geral. Isto porque, pela estru-tura áos próprios shows, as maiores ver-bas e toáas as honras vão sempre parao trabalho de Arlináo Roãrigues e áe seusobrinho Marco Aurélio nos figurinos eFernando Pamplona nos cenários. O cou-vert artístico é áe Cr$ 150,00, sem con-sumação. Mas o jantar, ao preço áeCr$ 100,00 normalmente, é cobraáo emseparaão.

Nas áreas mais humiláes e menos ri-cas, a melhor atração ão fim ãe semana
acontece em Niterói, e se faz então obri-
gatório voltar a realizar outra pequenae transitória migração interna. Desta
vez para assistir, no ingrato horário das
quatro áa tarãe ãeste sábado ãe verão,
um espetáculo organizaáo pelo Grêmio
Recreativo áe Arte Negra Escola ãe Sam-ba Quilombos no Museu ãe Artes e Tra-
áições Populares. Dentro de uma pers-pectiva séria, que tenta fugir aos impro-
visados shows ãe exotismo e folclorismo

fácil, a apresentação tentará mostrar
quase didaticamente as características etraços culturais principais ão maculelê,
da capoeira, ão afoxê e do samba de ro-
da e jongo. Nos intervalos, sambistas da
escola vão promover, como aconselha amelhor traãição, desafios improvisados.
áe partiáo alto. Voltanáo ao Rio, áeve ser
bom programa ir às nove áa noite na
Escola áe Artes Visuais, no Parque Laje
(bairro áo Jaráim Botânico), conferir osegunáo espetáculo áo grupo Benáengó
para a ãivúlgação de seu LP intitulado
Onde o Olhar Não Mira? Além do con-
junto, e ao preço ãe vinte cruzeiros, há
a promessa áe vários conviâaãos como
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Macalé emuitos outros. Para quem não gosta ãemeãalhões, e áas granães multidões queeles atraem, há também a oportuniâaãe
ãe ver novos valores neste mesmo ãia.

E' evidente porém que não podemosassegurar a qualidade dos jovens, poiscompartilhamos ãa aventura áa ãesco-berta sem ainãa sabermos suas conse-
quências. As nove e meia áe hoje e tam-
bém áe amanhã, anunciaão como aber-tura áa temporaáa áe verão, o Teatro
Santa Rosa mostra o show de Cláudio
Nucci e o Pessoal Levanta, que fazem eapresentam no Pensamento de Momen-to a Cena Sonora. Fica o hermetismo
porque os participantes não concedem a
graça ãe maiores explicações. Outro des-
conhecido, o cantor e compositor AdlerSão Luiz, se exibe hoje, às nove ãa noite,
e amanhã, às oito e meia, em show derebartivo nome, Um Canto Agressivo
Agreste, no préáio ãa Equitativa, emSanta Teresa. Os preços, quinze e dezcruzeiros, e a temperatura ão local ga-rantem, pelo menos, âuas qualidades pa-ra o espetáculo. As onze áa noite, ainãa
de hoje, outro grupo jovem chamado Bá-
tega anuncia que fará apresentação áemúsica folk no Jacarepaguá Tênis Clu-be. Seus integrantes, Sandro, Marcelo,
Siãney e Wagner, são também jovens eãesconheciãos.

Amanhã, e também em horário qua-se inéâito para o estilo, vai haver umaManhã de Choro no Rio áe Janeiro. Orespeitável e excelente instrumentista
Copinha, que apenas toca muito bem
piano, flauta, flautim, sax-tenor esax-al-
to, é o astro deste recital que vai se rea-lizar às onze ãa manhã no Museu Histó-
rico áa Cidade, na Gávea.

MARIA HELENA DUTRA

UM CANTO AGRESSIVO AGRESTE -
Show do cantor e compositor Adler
São Luiz, acompanhado de Marcus
(viola de 10 cordas) e Nazareno (per-
cussão). Hoje, às 21 h e amanhã, às
20h30m, no conjunto da Equitativa,
Rua Álmte. Alexandrino, 3 780, San-
ta Teresa. Ingressos a Cr$ 15,00 e
Cr$ 10,000, estudantes.
GRÊMIO RECREATIVO DE ARTE NE-
GRA ESCOLA DE SAMBA QUILOMBOS

Apresentação de capoeira, afoxé,
samba de roda e jongo/ além de par-
tido alto liderado por Cartola. Hoie,
às 16h, no Museu de Artes e Tradi-
ções Populares, Rua Pres. Pedreira,
78, Palácio do Ingá, Niterói.
BANDA DO COMPANHEIRO MÁGICO

Show do conjunto integrado por
Toni Costa (guitarra, violão e per-
cussão), Zeca Freitas (piano elétrico,
sax alto e percussão) e Guilherme
Maia (baixo elétrico, violão e per-
cussão). Hoje, à meia-noite, no Tea-
tro Opinião, Rua Siqueira Campos,
143. Ingressos a Cr$ 30,00 e Cr$
20,00, estudantes.
GRUPO BENDENGO' - Show com o
conjunto formado por Gereba (violão,
viola e vocal). Capenga (baixo, per-
cussão, violão, bandolim e vocal), Ze-
ca (violão, viola, cavaquinho e vocal).
Vermelho (órgão, piano, baixo e vo-
cal) e Hely (percussão e bateria). Par-
ticipação especial de Milton Nasci-
mento, Geraldo Azevedo, Jorge Maut-
ner, Marlui Miranda, Caetano Veloso,
Macalé, Morais Moreira e Lô Borges.
Hoie, às 21 h, na Escola de Artes Vi-
suais. Parque Lage, Rua Jardim Bota-
nico, 414. Ingressos a Cr$ 20,00.

PENSAMENTO DE MOMENTO — Show
de música popular brasileira com
Cláudio Nucci acompanhado do con-
iunto Pessoal Levanta: Fernando (vio-
lão e voz). Mu (piano), Zé Luis (flau-
ta), Claudinho Vieira (percussão). Tea-
tro Santa Rosa, Rua Vise. de Pirajá,
22. De 6a., a dom., às 21h30m, vesp.
dom. 18h. Ingressos a Cr$ 20,00. Até
amanhã.

RECITAL DE CHORINHO — Apresenta-
ção do flautista Copinha. Museu His-
tórico da Cidade, Estrada de Santa

(Marinha, s/n°. Amanhã, às llh. En-
trada franca.

LUIZ MELODIA - Show do cantor e
compositor acompanhado de Oberdan
(sax e flauta), Jamil Jones (baixo),
Barrosinho (trompete), Luiz Carlos (ba-
teria) e Cláudio Stevenson (guitarra
e cavaquinho). Sala Corpo Som do
Museu de Arte Moderna. Av. Beira-
Mar. Diariamente, às 21 h. Ingressos a
Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, estudantes.
Até amanhã.
RESISTINDO — Show do Quarteto em
Cy acompanhado por Luís Cláudio
(violão e guitarra), Laércio de Freitas
(piano), Zequinha (bateria) e Luisão
(baixo). Teatro Fonte da Saudade, Av.
Epitácio Pessoa, 4866 (255-3893). De
4a. a sáb. às 21h30m, Dom., às 21 h.
Ingressos a CrS 50,00 e Cr$ 30,00 es-
tudantes, sáb., a Cr$ 50,00. Até ama-
nhã.

CASAS NOTURNAS
DEUS LHE PAGUE — Comédia musi-
cal adaptada por Millor Fernandes do
texto de Joracy Camargo. Música de
Edu Lobo com letras de Vinícius de
Moraes. Dir. de Bibi Ferreira. Com
Marilia Pera, Walmor Chagas, Mar-
cos Naníni, Marcos Paulo e outros.
Canecão, Av. Venceslau Brás, 215 —
(246-0617). De 3a. a 5a. às 21 h, 6a.,
às 22h, sáb., às 20h e 24h, dom., às
20h. Ingressos a Cr$ 90,00. A velha
história do mendigo milionário e fi-
lósofo reaparece em nova roupagem.

ALTA ROTATIVIDADE — Show de
Carlos. Machado. Texto de Max Nu-
nes e Haroldo Barbosa. Direção de
Agildo Ribeiro. Com Agildo Ribeiro,
Rogéria, Priscila Camargo é Ary
Fontoura, acompanhados do conjun-
to Brazorra, Sucata, Av. Borges de
Medeiros, 1 426 (274-7999 e . . . -.

274-7748). De 3a. a 5a. e dom. às
23h30m, 6a. e sáb., 24h. Couvert de
Cr$ 100,00 e consumação de Cr$
50,00.

BRASIL EM TRÊS TEMPOS — Espeta-
culo dirigido por Caribe da Rocha.
Cenários de Fernando Pamplona. Co-
reografia de Leda Yuqui. Com Paula
Ribas, Sivuca, Nora Ney, Jorge Gou-
lart e Gilda Barros. Showroom do Ho-
tel Nacional (Av. Niemeyer, 399-1000).
De 3a. a 5a., domingo, às 21h30m.
Sexta e sábado às 21h30m e 0h30m.
Entrada a Cr$ 150,00. Estréia amanhã,
às 22h45m.

TITO MADI — Apresentação do can-
tor e compositor. Acompanhamento:
Ribamar (piano). Ivanir de Morais e o
conjunto de Mojica. Boate Fossa, Rua
Ronald de Carvalho, 55 (235-7727). De
3a. a dom., às 24h. Couvert de Cr$
80,00, sem consumação, mínima.
SAMBÃO E SINHÁ - No térreo, res-
taurante de cozinha brasileira fundo-
nando de 3a. a dom., das 19h às 3h,
com a participação dos Cantores Ne-
gros e o piano de Lucas. No Io andar
O Show Volta ao Brasil em 80 Minu-
tos, de 3a. a dom., às 24h. Com Ivon
Curi, Judy Miller e Canarinho. Aberto
a partir das 22h, com música para
dançar. Couvert de Cr$ 120, sem
consumação mínima. Rua Constante
Ramos, 140 — (237-5368 e 256-1771).

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE —
Diariamente, a partir das 21 h, música
para dançar com o sistema de ar ví-
deo-disco. Rua Vise. de Pirajá; 22 —
(287-3579 e 287-0302). Consumação
a Cr$ 50,00 e 6a., sáb. e véspera de
feriado a Cr$ 80,00.

SEM TELECOTECO É XAVECO — Show
com Osvaldo Sargentelli e os cantores
Mara Rubia, Moacir, Ismael, Iracema,
o violinista Nanai e as Mulatas que
não Estão na Mapa. OI» Oba, R. Vis-
conde de Pirajá, 499 (287-6899 e
237-1289). Às 23h30m, Couvert de
Cr$ 130,00.

SARAVA' — Show e música ao vivo
para dançar de 2a. a sáb., a partir
de 21 h, com o grupo Cravo e Ca-
nela, formado por Téo (percussão),
Reínaldo (teclados), Da Fé (contrabai-
xo). Rocha (guitarra e violão) e as
cantoras Fabíola, Terezinha. e Vera
Lúcia e a orquestra de Nestor Schia-
vone, Rio-Sheraton Hotel, Av. Nie-
meyer, 121 - (274-1122). Couvert de
CrS 50,00.

NEW BRASA SAMBA SHOW-2 - De
2a. a sáb. às 22h, com a participação
de Gasolina, a cantora Maria de Fáti-
ma, passistas e ritmista. Aos domingos,
às 22h, apresentação dos cantores Sid-
ney Magal e Sapoti da Mangueira.
las , Brasas, Rua Humaitá, 110
(246-7858 e 246-9991).

PORTA ABERTA E TELECOTECO - No
térreo, bar funcionando 24 horas por
dia, com a apresentação de violonistas
convidados. No Io andar, sob a dire-
ção de João Roberto Kelly, show da
sambista Clementina de Jesus e os
cantores Ministrinho da Cuíca, Jere-
mias e Delma, e o conjunto Teleco-
reco, diariamente a partir das 23h.
Couvert de Cr$ 120,00, sem consuma-
ção mínima. Rua Rainha Elizabeth,
85-C.

JAMELÃO — Show de 5a. a sábado,
a partir das 22h30m, com o sam-
bísta acompanhado de seu conjunto.
De 2a. a dom., a partir das 21 h,
música para dançar com o conjunto
Renovasom. Tijucana. Rua Marquês
de Valença, 71 (228-8870). Couvert
de Cr$ 35,00.

BIERKLAUSE — Show diariamente às
22h, com o conjunto de Araripe e
os cantores Neg e Wander Silva.
Participação dos cantores Everardo
de Mareei Link. Aberto a partir das
19h, com música para dançar. Rua
Ronald de Carvalho, 55 (Praça do
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Show
Lido — 235-7727). Couvert Cr$
40,00. .

CASA DO TANGO — De dom. a 5a.,
às 22h. Samba e Carnaval, com o
cantor Sidney Silva, passistas e rit-
mistas. Às 24h. Tangos • Boleros,
com Perez Moreno. As 6a. e sáb.
ainda um terceiro show à lh30m
com José Fernandes, Célio Reis, Papa
Moreno e Luís César. Aos sáb., a
partir das 14h, apresentação das
Mulatas de Ouro em show de pas-
sistas e ritmistas. Rua Voluntários da
Pátria, 24 (226-2934). Couvert de
Cr$ 30,00 sem consumação mínima.
A GRANDE NOITE — Musical com
a cantora Berh AAaia, os canto-
res Cy Manifold, Clovis Iglesias,
Carlos Maia e as bailarinas Mado Echer
e Sandra Matera. Direção musical
Eduardo Lages. Criação de Expedito
Faggiont, Rincão Gaúcho, Rua Marquês
de Valença, 83 (264-6689 e 264-3545).
De 2a. a 5a. e dom. às 22h30m. 6a.

às 23h e sáb. às 22h30m, Couvert de
3a. a 5a. e dom. a Cr$ 40,00, 6a. e
sáb. a Cr$ 60,00.

A DESGARRADA — Restaurante típico

português. Abre para almoço e jan-
tar, diariamente, a partir das 12h. À
noite, show com a cantora Maria Al-
cina, Antônio Campos e guitarristas.
Rua Barão da Torre, 667 (287-8846).

BARES
MIKONOS — No segundo andar, dia-
riamente, a partir das 22h, música
ao vivo para dançar com o conjunto
formado por Juarez (saxofone), Zé
Mário (piano), Fernando (baixo), Tião

(bateria) e a cantora Valéria. No pri-
metro andar discoteca. Avenida Barto-
lomeu Mitre, 366 (294-2290). Consu-
mação de Cr$ 100.

OPEN — Aberto diariamente a par-
tir das 20h e com música ao vivo

para dançar (21 h), com o conjunto
de Luís Carlos e Zé Maria do pia-

Resistindo, com o Quarteto em Cy, fica só
hoje e amanhã no Fonte da Sauãaãe

no1 e órgão, além de serviço de
restaurante. Rua Maria Quitéria, 83
(287-1273). Sem consumação mínima.

EDSON FREDERICO - Apresentação
do pianista acompanhado de Ricardo
do Santo (contrabaixo) a partir das
23h. Bar Restaurante Antonino, Av.
Epitácio Pessoa, 1244 (267-6791).

LE CASSEROLE — Aberto diariamente

a partir das 20h, com pista cie 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 Cr$ 35,00.

CHARLY MAX — Todas as quintas-
feiras, a partir das 21 h. Concerto de

jazx com o conjunto Jazzida, formado

por Wayne Magdalena (trompete flu-

gel horn), Bill Horn (flauta e melo-

tron), Roberto de Araújo (guitarra),
George Clark (baixo elétrico) e Ricar-

do e Zé Henrique (bateria), Av. Ge-

neral San Martin, 512. Couvert de Cr$

30,00.

706 — Aberto diariamente a partir
das 19h. Às 22h, música ao vivo com

o conjunto de Eduardo. Às 23h30m, o

conjunto de Fernando e às 0h30m a

banda de Osmar Milito. Av. Ataulfo

Telecoteco e Porta Aberta:

DUAS CASAS DE SAMBA
PARA VER,
OUVIR E PARTICIPAR

de Paiva, 706 (274-4097). Couvert de
Cr$ 60,00.

4HICO'S BAR — Funciona diariamen-
te das 18h às 5h. Às 20h, a pianista
Cisa Izaia e a partir das 22h apresen-
tação do pianista Luizinho Eça. Av.
Epitácio Pessoa, 1560 (267-0113). Sem
couvert e consumação mínima.

SPECIAL BAR — Aberto diariamente a
partir das 17h com Mr Harris ao pia-
no. Música ao vivo para dançar a
partir das 23h com os conjuntos de
Ronnie Mesquita e Luís Carlos Vinhas.
Rua Prudente de Morais, 129 
(287-1354 e 237-1369).

JEQUIT1BAR — Aberto diariamente das
17h às 4h com música ao vivo, a car-
go do Sidney Trio e o pianista Cidinho.
Rua Fernando Mendes, 23-A (235-7337).
Sem couvert e consumação mínima.

PUB-2 — Aberto diariamente a partir
das 22h com música ao vivo (samba
de partido alto) a cargo do conjunto

Tumba Samba. Rua Tonelero, 236. Sem

couvert e consumação mínima.

FRANK'S BAR — Aberto diariamen-

te das 17h às 4h. A partir das 22h

música ao vivo com os pianistas Luís

Carlos e Mary e o cantor Paulo Lean-

dro. Av. Princesa Isabel, 185 

(275-9398 e 275-9349). Sem couvert e

consumação mínima.

PRÓXIMA SEMANA

Benito de Paula
chega com grande
orquestra ao Vivará

A escolha áo samba-enreâo para a peça Vivai-
dino Criado de Dois Patrões foi transferida paraesta segunãa-feira às nove áa noite no Teatro Ca-sa Granãe e poáerá ser uma competição bastante
curiosa, apesar áe seu artificialismo. Nesta mesmanoite, Jorge Melo, jovem compositor que está rece-
benão boas críticas pelo seu primeiro ãisco, apresen-
ta-se, também às nove áa noite, no auâitório ãa
Associação Brasileira ãe Imprensa. E na terça-fei-ra acontece finalmente a estréia ãe Benito ái Paula
no Vivará. O último aãiamento foi causaáo pelaaáaptação que o cenógrafo Abel Gomes precisou
fazer no palco da boate para acomodar, e dar melhor
som, às 40 figuras que fazem parte ãa orquestra
que será áirigiàa por Raãamés Gnatalli e Eáuaráo
Lage. O que ináica a pretensão ãe granãe espeta-
culo, agora sob a áireção áe Expeàito Fangioni, quesubstitui Augusto César Vanucci para a estréia ca-
rioca âeste compositor e cantor áe grande público
em São Paulo. Só que lá sempre se limitou a peque-
nos conjuntos, experimentando desta vez o deslum-
bramento áas granáes proãuções.

Na quinta-feira, inauguranão um hábito novo
em espetáculos noturnos, o engraçado show Alta
Rotatividade tira férias coletivas. Agilão Ribeiro,
Rogéria, Ary Fontoura e o texto áe Haroláo Barbo-
sa e Max Nunes só voltarão ao palco áa Sucata no
áia 5 áe janeiro. E seus responsáveis acreditam que
esta produção áe Carlos Machado continue em exi-
bicão até abril, pelo menos. Se emplacar áois me-
ses mais, ficará um ano em cartaz.

Registre-se, façanha mereciáa. Nesta mesma
quinta-feira, há outro espetáculo do Grêmio Re-
creativo Arte Negra Escola ãe Samba Quilojnbos,
agora no Rio, às nove áa noite na Associação Bra-
sileira áe Imprensa, comemoranáo seu primeiro
aniversário. O grupo apresentará uma síntese áas
coisas que já conseguiu realizar e dirá tudo que
ainãa pretende fazer.

M.H.D.

Clementina: cantando e conversando
sobre música popular brasileira

A improvisação nos espeta-
culos é a iáéia básica das
duas novas casas de samba
inauguraãas sábaão passaáo,
em Copacabana. Infelizmente,
o áiretor artístico áo Teleco-
teco e ão Porta Aberta, João
Roberto Kelly, estenâeu a im-
provisação também a outros
setores. Até a véspera áa es-
tréia, ele garantia que a inau-
guração teria áe ser adiaáa
por mais uma semana, pois
vários detalhes técnicos e de
instalação s e encontravam
inacabaãos. O granãe número
áe reservas feitas, no entanto,
provocou a entraãa em cena,
mais uma vez, ão legenâário
jeitinlio brasileiro, justifican-
ão, segunâo Kelly, a estréia
apressaáa.

Se a improvisação, ãaqui
por áiante, se resumir aos es-
petáculos, o público carioca
terá a excelente oportuniãaãe
áe ver sambistas como Cie-
mentina ãe Jesus, Cartola,
Moreira ãa Silva, Xangô e
Nelson Cavaquinho. Num am-
biente descontraído, sentindo-
se inteiramente à vontade
inclusive para participar de
tudo.

— O Telecoteco é uma casa
ãe samba Que não tem a

preocupação áe fazer show.
Queremos acabar com aquele
esquema traãicional, em que
as pessoas chegam uma hora
antes áo espetáculo para be-
ber alguma coisa, assistem ao
show e vão embora quanáo
ele termina. A apresentação
ão artista âeve acontecer nu-
ma espécie áe continuidaâe.
quando o público está motiva-
ão não para assisitr passiva-
mente, mas para participar
do .show.

A partir ãessa idéia, os ar-
tistas não terão hora certa
para se apresentarem, nem a
noite terá hora marcada para
terminar. As 11 horas começa
o samba, com várias atrações.
Seis mulatas dançam o Bole-
Bole, dança só conhecida nas
quadras de escolas de samba.
A boate conta ainda com os
Racionais do Sa7nba, oito rit-
mistas, Ministrim da Cuíca e
Jeremias, puxaãor de samba
ãa Imperatriz Leopoldinense,
além áa crooner Delma.

Quando o público estiver
quente, sambando e cantan-
do, entra o artista responsa-
vel pelo show principal, no
caso Clementina áe Jesus, que
fica no Telecoteco até âezem-
bro. A novidade, porém, é que
ela não apenas canta, mas

conversa com o público sobre
música popular brasileira.

Além áo espetáculo como
ãiversão, queremos que as
pessoas se informem sobre as
raízes ãa nossa música. Cie-
mentina áe Jesus entra can-
tanâo, um repertório básico,
que poãe variar de noite para
noite, a partir de sugestões da
platéia. Depois cria-se um cli-
ma de bate-papo, no qual to-
dos se sentem à vontade para
perguntar o que quiserem so-
bre a carreira ãe Clementina,
sua experiência com o samba,
suas idéias sob?'e música po-
pular brasileira. A noite con-
tinua, maãrugada a dentro,
com um carnaval rasgado.

Em baixo do Telecoteco,
uma boate de estilo sofistica-
áo, fica o Porta Aberta, que
como o nome sugere fica
aberto 24 horas por dia. Seu
clima é de botequim boêmio,
como explica João Roberto
Kelly.

A gente quer retomar o
papo boêmio ãe que o carioca
tanto gosta, e que já não en-
contra lugar pra levar. O som
fica por conta áe um violão,
que percorre as mesas, toca
o que as pessoas pedirem. Na-
da de aparelhagens complica-
das, porque isso já tem muito
por ai.
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Artes Plásticas
WALESKA — Desenhos. Centro de Pes-

quisa da Arte, Rua Paul Redfem, 48.

De 2a. a sáb., das llh às 22h. Até

dia 23.

MINIQUADROS - Obras de Grover

Chapman, Ivan Freitas, Holmes Neves,

Sheila Chazim. Galeria Domus, Rua Joa-

na Angélica, 184. De 2a. a 6a., das

14h às 22h, sáb., das 16h, às 21 h.

Até dia 31. <_ __

COLETIVA DE NATAL — Obras de Laz-

zarini, Baptista, Bustamante Sá, Ubiraci

Pinto, Renato de Almeida e Jorge Ban-

deira Brasil. Samarte, Av. Copacabana,
500. De 2a. a 6a. das lOh às 20h e

sáb. das 10h às 19h. Até dia 30.

SÔNIA ANDRADE — Desenhos e tra-

balhos em técnicas diversas — Museu

de Arte Moderna, área experimental,
Av. Beira-Mar, 3a. e 4a., das 12h às
19h. 5a. das 12h às 22h, 6a., e sáb.,
das 12h às 19h e dom., das 14h às
19h. Até dia 26.

COLETIVA DE FIM DE ANO — Mostra
de pinturas, litografias, gravuras, es-
culturas, serígrafias e desenhos de Da-
rio Mecati, Di Cavalcanti, Antônio Par-
relras, Bibiliana Calderon, Manoel San-
tiago, Oxana, Guignard e outros, além
de uma série de peças de estatuária
barroca brasileira do séc. XVIII. Gale-
ria Irlandini, Rua Teixeira de Melo,
31 E. De 2a. a 6a., das 14h às 23h,
sáb. das 14h às 19h. Até março.

MARCOS RO0RIGUES - Pinturas e
desenhos. Clube Caiçaras. Av. Epitá-
cio Pessoa, s/n°. Diariamente, das lOh
às 21h. Até dia 23.

QUATORZE PARA VIAGEM — Mostra
de Avatar de Morais, Dionísio Del
Santo, Gastão Manoel Henrique, New-
ron Cavalcanti, Rubens Gerchman e
outros. Escola de Artes Visuais, Rua
Jardim Botânico, 414. De 2a. a 6a.,
das 8h às 22h, sáb. e dom., das 16h
às 22h.

COLETIVA — Obras de Percy Deane,
José Paulo Moreira da Fonseca, Sofia
Vastagh e Poty. SPAC, Rua Nascimen-
to Silva, 244. De 2a. a 6a., das 9h
às 19h e sáb., das 9h às i2h. Até
dia 10 e janeiro,

Rua das Palmeiras, 19. De 2a'. a 6a.,

das 13h às 22h, e sáb. e dom., das

15h às 19h. Até dia 23.

AMÉLIA TOLEDO — Objetos, trabalhos

gráficos, fotografias e filme da série
Emergência. Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar. 3a. e 4a., 6a. e sáb.,
das 12h às 19h., 5a., das 12h às 22h.,

dom. das 14h às 19h. Até dia 9 de

janeiro.

COLETIVA — Obras de Gilvan Bezer-

ril, Solon Botelho, Takayuki, Ângelo

Canonne, Holmes Neves e Edy Carol-

Io. Roberto Alves Atelier, Av. Prince-
sa Isabel, 186. De 3a. a sáb., das 15h

às 22h. Até dia 30.

SHOKO SUZUKI — Cerâmicas, Parale-

lamente, mostra de jóias de Caio Mou-

rão e Juarez Machado. Galeria Bonino,

Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a. a sáb.,
das 10h às 12K e das 16h às 22h. Até
dia 31.

ROSINA BECKER DO VALLE — Pinlu-

ras. Galeria Graffitti, Rua Maria Qui-
teria, 85. De 2a. a 6a., das llh às
23h., sáb, das lOh às 13h e das
16h às 21h., dom, das 17h às 21h.
Até dia 26.

JARINA — Desenhos. Cantinho da Arte,
Everest Hotel, Rua Prudente de Morais,
1117. Diariarr>en!e, das lOh às 22h. Até
dia 22, 

COLETIVA — Obras de Geza Heller,
Fernando P., Sheila Chazin, Bianco,
Adilson Santos e outros. Galeria Sig-
no. Rua Vise. de Pirajá, 580, s/114.
De 2a. a 6a., das lOh às 22h, sáb.,
das lOh às 13h. Até dia 30.

COLETIVA DE NATAL — Obras de
Sígaud, Francisco Oswald, Martinolli,
Bortk entre outros. Bahiart, Rua Car-
los Góis, 234, loia H. De 2a. a 6a.,
das lOh às 21h, sáb. das lOh às 13h.
Até dia 30.

ÍCONES RUSSOS — Mostra de
150 peças — Galeria Luis Buar-

que de Holanda • Paulo Bittencourt,

O RIO DE JANEIRO VISTO POR EL1ZEU
VISCONTI — Pinturas. Museu Histórico
da Cidade, Estrada de Santa Marinha,
s/n.0. De 3a. a 6a., das 13h às 17h
e sáb. e dom. das 11 h às 17h. Até
dia 4 de fevereiro.

COLETIVA — Obras de Marcier, Di

Cavalcanti, Portinari, Volpi, Dacosta e
outros. Bolsa da Arte, Rua Teixeira de
Melo, 31. De 2a. a dom-, llh às 22h.
Até dia 31.

EXPOSIÇÃO DE NATAL — Mostra de

obras de 50 artistas, dentre eles Laz-
zarini, Holmes Neves, Roberto de Al-
meida, Adelson do Pradc, Renato Ca-
taldi e José Uma. Galeria N. Sra da
Pai, Rua Vise. de Pirajá, 410. De 2a.
a sáb., das 9h às 19h.

ENEAS TÁVORA E GLÓRIA PECEGO
— Esculturas e desenhos. Maíson des
Arts, Rua Voluntários da Pátria, 455.
De 2a. a 6a., das 14h às 22h e sáb.
das 16h às 21 li.

ACERVO DO MUSEU DE ARTE MO-
DERNA — Mostra de 100 peças entre

pinturas e esculturas de artistas bra-
sileiros e estrangeiros. Av. Beira-Mar.
3a., 4a., 6a. e sáb., das 12h às 19h,
5a., das 12h às 22h, dom., das 14h
às 19h. Até dia 30.

ALEXANDRE FARO — Pinturas. Gale-
ria Varanda, Rua Xavier da Silveira,
59. De 2a. a sáb., das 9h às 19h.
Alé dia 30.

COLETIVA DE GRAVURAS — Obras
de Ana Letícia, Marília Rodrigues,
Tereza Miranda, Fernando Távora, Ma-
risa Dias Costa e outros. Galeria Con-
torno. Rua Marquês de S. Vicente, 52,
loja 261. De 2a. a 6a., das lOh às
22h., sáb., das lOh às 12h. Até dia
31.

Múltiplo em acrílico ãe Osmar Dillon

OS POVCOS DESTAQUES EM MEIO
A COLETIVAS INSOSSAS

E tempo perãião tentar descobrir
qual das grandes e pequenas galerias ca-
riocas faz no momento a mais insossa
das coletivas de Natal. O fato é que
quando chega este período ão ano — fim
áe temporada, festas, férias, entraáa nos
meses ãe esvaziamento traãicional ão
movimento áe mercaão — as galerias
preguiçosamente distribuem nos seus es-
paços algumas peças áe acervo. É claro,
áeve haver também hora para âescan-
so, pausa nas ativiáaães mais sistema-
ticas. O que espanta, no entanto, é co-
mo a grande maioria delas se desin-
cumbe da tarefa sem a menor dose de
imaginação. Se imaginação — quer ái-
zer, esforço ãe inventar 7iovos moáos —
já não se tem visto muito nos seus pro-
gramas normais, no fim ãe ano ela sai in-
teiramente ãe cena. Basta, para compro-
var, uma olhada pelo tipo de obra que
estão apresentanão: ou são áe artistas
áe significação mediana, precária, âuvi-
dosa ou nenhuma, no panorama áa ar-
te brasileira passaáa e presente, ou se
ãe artistas com interesse estão entre
peças ãe importância menor no conjunto
de seu trabalho.

Assim, ao público que busque fazer
ão Natal uma oportuniãaãe áe presentear
com boa arte, e áas férias uma maneira
renovaãa ãe contato com o ambiente ar-
tistico, as opções tornam-se escassas. No
momento, restam-lhe, no Rio, as cerami-
cas áa nipo-brasileira Shoko Suzuki
(Galeria Bonino), com a tentativa ãe
unir o utilitário ao autonomamente es-
cultôrico colocanão-a numa linha áe
pesquisa em que já realçam os norãesti-
nos Brennaná e Miguel áos Santos, o
também nipo-brasileiro Megumi Yuasa e
a catarinense Elke Hering Bell. Outra ai-
ternativa — ãe preços bem mais elevados,
eviãentemente — são os ícones russos
exibidos na Galeria Luiz Buarque de Hol-
landa & Paulo Bittencourt, depois áe
vistos e vendiãos alguns em São Paulo.
Para quem sabe aceitar a obra mültipli- -
cada, há múltiplos novos de Osmar DU-
lon, Paulo Leal, Márcia Barroso ão Ama-
rai e Haroldo Barroso na Gravura Brasi-
leira (aberta somente ãe 2a. a 6a.), en-
quanto a Graffiti Galeria ãe Arte (onde
Rosina Becker do Valle expõe indiviãual-
mente) preparou uma sala especial com
múltiplos áos ãois primeiros artistas e
esculturas áe Ascanio MMM, Móriconi e
ão mineiro Paulo Laenãer. Múltiplo tam-
bém é o livro-objeto que as Eãições
Alumbramento lançam há pouco com
uma escultura em maáeira (a capa) e
áuas gravuras ãe Krajcberg.

Aliás, no campo eáitorial, para sur-
presa nossa, é que este fim áe ano está
oferecenão as melhores alternativas ãe
presentes imaginosos. Na lista ãe obras
recém-lançaãas, poãe-se escolher A Arte
Maior da Gravura, áe Orlanão áa Silva;
Só Dói Quando eu Respiro, reproáuzinão
ãesenhos áe Caulos; a belíssima edição
bilingüe sobre o pintor José Antônio da
Silva, organizaãa por Laãi Biezus para
a Livraria Kosmos e impressa na Alemã-
nha. E — mas só para quem tenha ami-
gos na Rhoáia, pois a eáição está fora
do comércio — a também esplêndida pu-
blicação Capitanias de Mar e Serra, com
22 aquarelas de Thomaz Ianelli.

ícone Russo ROBERTO PONTUAI

ÍÍ^ÍalÍE^^SÍ|Sl^p I A PRÓXIMA SEMANA

Xilogravura de Goeldi
incorporada ao acervo áo MNBA

TUDO
EM TORNO
DO MNBA

Uma única inauguração
marca a semana que entra: a
partir de terça-feira, serão
exibiáas as obras aãquiriãas
para o acervo áo Museu Na-
cional áe Belas-Artes nos últi-
mos seis anos. Entre elas, en-
contram-se trabalhos áe Eli-
seu Visconti, 43 matrizes áe
gravuras áe Oswalão Goeldi e
uma série de quadros de Tho-
maz Santa Rosa, além ãe
obras ãe arte sacra e popular.
A mostra vem acompanhada

de um catálogo, reproáuzinão
140 áas 250 novas peças in-
corporaãas ao acervo ão
MNBA, e ocupará as salas ori-
áe até a semana que passou
esteve a retrospectiva ãe Dja-
nira. Aliás, sobre esta artista,
acaba-se áe saber que o Con-
selho áe Artes Plásticas áo
Museu áa Imagem e ão Som
lhe conceãeu o Prêmio Gol-
finho áe Ouro ãe 1976, ca-
benão ao colecionaãor Jac-
quês van ãe Beuque, como
ãestaque ãe personaliãaáe no
setor, o Prêmio Estácio ãe Sá.
Justa premiação, em ambos
os casos.

Como as ativiáaães ãe
maior significação no mo-

mento parecem concentrar-se
no Museu Nacional ãe Belas-
Artes, não custa lembrar que
hoje, a partir ãas 15h, o cri-
tico Freãerico Morais estará
encerranão ali a primeira fa-
se áo projeto Fi?n ãe Sema-
na com Arte, realizanão pa-
lestras em tomo áo tema
Tenãências Constru tivas.
Amanhã, no mesmo local e
horário, as artistas Amélia
Toleão (com exposição atual-
mente no MAM) e Maria áo
Carmo Secco (que se apre-
sentou há pouco na Petite
Galerie) têm uma entrevista-
encontro marcaâa com o pú-
blico, para debate ãe seus
pontos-âe-vista e trabalhos.

rj7
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Artes Plásticas

EXPOSIÇÕES
TAPEÇARIA ARMORIAL — Tapetes da
Casa Caiada. Museu Nacional de Be-
las-Artes, Av. Rio Branco, 199. De
3a. a 6a-, das 12h30m às 18h30m
e sáb. e dom., das 15h às 18h.

MEIOS DE TRANSPORTE NO BRASIL
(1500-1876) — Mostra de mapas, ce*
ramicas, desenhos, pinturas e aquare-
las de Debrt*, Rugendas, Henry Atken,

Vitalino Pereira dos Santos e outros,

pertencentes ao acervo da Fundação

Raimundo de Castro Maia. Museu da
Chácara do Céu, Rua Murtlnho Nobre,

93. De 3a. a sáb. das 14h às 17h.
dom., das llh às 17h.

TAPETES ARRAYOLO - Mostra de
peças de artesanato do Centro So-
ciai de Diamantina, Minas Gerais. Sa-
lio do Copacabana Palace Hotel, en-
trada pela Av. Copacabana, 291. Dia-
riamente, das °h às 24h. Até segunda-
feira.

TRADIÇÕES DE NATAL — Exposição
de 130 peças do acervo do Museu
do Artes o Tradições Populares. Pa-
lácio do Ingá. Rua Presidente Pedrei-
ra, 78 — Niterói. De 3a. a dom. das
11 às 17h.

f "!_ ~/ è='\^ *i ii

TAPETES (CAROS) COM
DESENHOS DE SUASSUNA
À VENDA NO MNBA

Dezoito tapeçarias cria-
das a partir de desenhos de
Ariano Suassuna — ilustra-
ções de seus romances A Pe-
dra do Reino e O Rei Degola-
do, o último em execução —
compõem a exposição come-
morativa dos 10 anos de ativi-
dades do artesanato Casa
Caiada, de Pernambuco, inau-
gurada, quinta-feira, no Mu-
seu Nacional de Belas-Artes.

Como explica o próprio
Suassuna no convite da expo-
sição, as gravuras com as
quais ilustrou os dois roman-
ces inspiram-se em xilogra-
vuras dos folhetos da Litera-
tura de Cordel e dos estan-
dartes dos espetáculos popu-
lares do Nordeste."Tapetes como a Besta
Bruzacã são mais ligados a
gravuras populares nordesti-
nas do tipo A Moça que Vi-
rou Cobra por Ter Falado Mal
do Padre Cícero. Já outros, co-
mo A Bandeira das Onças,
aproximam-se mais dos es-
tahãarzes e bandeiras dos nos-
sos espetáculos populares. Mas
todos procuram se unir numa
pulsação que vibre em conso-
nancia com os ritmos de nos-
so grande povo, em cuja sei-
va eu pretendo mergulhar to-
do o meu trabalho criador."

Todos os anos o artesana-
to de Tapetes Casa Caiada
promove exposições para dar
escoamento à sua. produção.
Quase 20 mostras já foramrealizadas pelo Brasil. Esta
traz uma novidade, que é exa-
lamente a tapeçaria criada
como objeto de arte.

Saímos de um trabalho
puramente artesanal para um
trabalho mais ligado à arte,
diz Maria Cristina Falcão, re-
presentante no Rio da Casa
Caiada. As ilustrações dos ro-
mandes de Ariano Suassuna
foram transferidas para car-
toes e transformadas em ta-
peçarias murais. Ele mesmo
acompanhou o trabalho das
bordaãeiras e a escolha áas co-
res. Anteriormente, o artesã-
nato já havia executado uma
tapeçaria a partir de desenho
do artista Silvio Palma.

O artesanato, instalado
em Recife, possui três linhas
de produção, com mais de 600
modelos.

Uma linha se mantém
fiel aos motivos tradicionais
do nosso passado, inspirada
nos azulejos coloniais e nas
volutas barrocas. Outra está
integrada às novas tendências
da arte abstrata e tem insni-
ração geométrica. A última é
a linha Marajoara, com vioti-
vos indígenas.

Os temas do cordel
na tapeçaria
da Casa Caiada

A capacidade de produção
do artesanato, que atualmente
emprega 1 mil 200 bordaáeiras,
é ilimitada. No Nordeste exis-
te muita mão-de-obra capaci-
tada e ociosa.

— As moças pernambuca-
nas nascem vendo suas mães e
avós trabalhando com agulha
e linha. A Casa Caiada apenas
substituiu a linha por lã in-
dustrial, especialmente pre-
parada para suas tapeçarias.
Além disso, criou um ponto ex-
clusivò, que chamamos de
ponto Casa Caiada. Todos os
tapetes são bordados, pois lá
não se trabalha com tear.

As tapeçarias expostas no
MNBA podem ser vistas ou ad-
quiriãas até o final deste mês.
A tiragem é de dois núvieros
por modelo e os preços variam
de acordo com a metragem.
Com 6,60 metros quadrados, a
tapeçaria Besta Bruzacã
custa Cr$ 18 mil 480, e a
Insignea Astrológica, com
4,25 metros quadrados, Cr$ 11
mil 900. A Metamorfose da
Onça Caetana, com 6,93 me-
tros quadrados, custa um pou-
co mais caro, CrS 19 mil 400.

Entre as mais baratas es-
tão a Bandeira da Onça, que
mede 0,98 metro quadrado e
custa Cr$ 2 mil 750; o Rei De-
golado, com 0J96 metro qua-
drado e o preço de Cr$ 2 mil
680, e a Bandeira do Espírito
Santo do Sertão, com 1,41 me-
tro quadrado e que custa Crf
3 mil 950.

Há tapeçarias também de
preços intermediários, como a
Bandeira do Anjo (3,06 metros
quadrados), que está sendo
vendida por Cr$ 8 mil 570, e o
Principado do Brasil (2,00 me-
tros quadrados), que custa Cr$
5 mil 600. O Escudo do Manto
do Rapaz do Cavalo Branco
(137 metro quadrado) custa
Crf 5 mil 500.

Discos

O "JAZZ' SORTIDO
DE DOZE ASTROS
TRADICIONAIS

Afinal, ainda existe público
para jazz aqui no Brasil ou
não? Porque é inacreditável
que a CBS, sendo possuidora
de um dos maiores catálogos
jazzisticos, o manipule com
tanto desleixo. Um desper-
ãício. Se as pesquisas não en-
contraram compradores sufi-
cientes para o produto e, por
isso, não se justificam muitos
lançamentos no gênero, tudo
bem. Mas também não se es-
queçam de que esse público ê
tão sofisticado que não vai
aparecer assim para qualquer
pesquisador.

E enquanto os lucros com
o investimento são discutidos
uma boa solução foi encontra-
da pela gravadora: nada
além de álbuns sortidos tra-
zenão pequenas amostras do
trabalho de alguns de seus
artistas, duas ou três vezes ao
ano. Este, rotulado Jazz/The
Best Of (CBS 220007/8), se
enquadra nessa política e já
está no seu segundo volume.
Apresenta uma boa seleção,
mas como sempre nessas

Dança

compilações, muito tradicio-
nal e desprovida de jazz con-
temporaneo, um dos pontos-
fortes do catálogo da CBS.

São dois discos. No primeiro
temos o pianista Dave Bru-
beck em Ibéria, uma peça que
Paulo Santos chamou de jazz
de câmara; o guitarrista Ge-
orge Benson criando clima
para um bom uísque ao en-
tardecer com The Shadow Of
Your Smile; a orquestra de
Couni Basie apresentando seu
trombonista Richard Boone
sem o instrumento, mas so-
lando com as cordas vocais
em Boone's Blues como se es-
tivesse com ele; a orquestra
de Woody Herman tomada de
assalto pelo trompetista Bill
Chase no clássico I Can't Get
Stardet; May nar d Ferguson
— o pistonista que sempre
consegue extrair notas tão ai-
tas e tão agudas, que muitas
só são audíveis pelos cães —
numa boa versão de MacAr-
thur Park Billie Holiãay, e
Janis Joplin dos anos 40, em
Pine And Mellon; e ainda

Woody Herman, com a com-
posição de Oscar Peterson,
Hallelujah Time.

O segundo disco abre com
Opus Ocean, um movimento
número do trompetista ClarkTerry que afinal nem con-seguiu espaço para tocar di-reito, tamanha a empolgação
do saxofonista Tubby Hayes.
Segue-se o pistom de MUesDavis dentro da orquestra deBill Evans, recriando a com-
posição de Marino Pinto e Zé
Gonçalves, Aos Pés da Cruz,
e o baterista Art Blaekey com
o Jazz Messengers, dedicando
o número Cranky Spanky ao
seu baixista Apanky DeBrest.

O álbum termina com os
grunhiãos e teclados de Erroll
Garner em Ws Ali Right
With Me e com a orquestra
de Duke EUington em Dimi-
nuendo end Crescendo i n
Blue — a gravação ao vivo áe
um número que terminou um
dos festivais de jazz de New-
port. Nele, destacam-se o
trompete de Ray Nance, o
sax-barítono de Harry Car-
ney, o sax-alto de Johnny
Hodgez, o piano de Duke El-
lington; e os solos do saxo-
fonista Paul Gonsalves, que
quase enlouqueceram as 30 mil
pessoas presentes.
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As alunas da ex-escola do Municipal
agora têm curso reconhecido

ESCOLA DE DANÇA DO INEART -

Programa: Bale das Formandas, coreo-

grafia de Gilda Muller, Caleidoscópio,
música de Rick Wakeman, coreogra-
fia de Tânia Granado, Bale Mambem-
be, coregorafia de Angel Viana, Dan-
ça Popular da Região de Aragão, co-
reografia de Lydia Costallat, O Cafeial
coreografia de Mercedes Batista e
Armazém 16, coreografia de Débora

Bastos. Amanhã, às 21 h, no Teatro
João Caetano, Pça. Tiradentes. Entra-
da franca.

GRUPO DE BALE' DA UNIÃO DAS
OPERÁRIAS DE JESUS - Bale clássi-

co e moderno coordenado pela pro-
fessora Irina Tshstnakova. Hoie, às

18h, no auditório do Colégio S. Ben-
to. Rua Dom Gerardo, 68.

ALUNAS
DO INEART
DANÇAM NO
JOÃO CAETANO

Coreografias de Gilda Mui-
ler, Tânia Granado, Mercedes
Batista, Lydia Costallat e An-
gel Viana para músicas clás-
sicas, folclóricas, espanholas,
jazz c pop fazem o programa
que as alunas da Escola de
Dança do Ineart (Instituto
Estadual das Escolas de Arte),
antiga Escola ãe Danças
Clássicas do Teatro Munici-
pai, apresentam em espeta-
culo de encerramento do seu
ano letivo, amanhã às 20h
30m, no Teatro João Caetano.

Reconhecida desde março
de 1975 como única escola téc-

ALBERTO CARLOS DE
CARVALHO

nica e profissionalizante de
dança, a Escola existe, entre-
tanto, desde 1927. "Durante oi-
to anos — diz a diretoria Ly-
dia Costallat — nós, bailari-
nos e bailarinas do Municipal,
lutamos pelo reconhecimento
no Conselho Estadual d e
Educação. Mas ainda temos
uma série de dificuldades pe-
Ia frente. A principal delas,
a futura mudança do prédioanexo ao Teatro, onde fundo-
namos, e que breve irá abai-
xo".

Além de história da dança,
história das artes em geral,
teoria musical, morfologia da
música, as alunas aprendem
dança moderna, espanhola,
afro-brasileira e jazz. "O cur-
so exige muita dedicação e o
número de vagas é limitado",
segundo Lydia, que dirige ain-
da o corpo de baile da Escola,
formado por ex-alunas e alu-
nas das últimas séries, e com
o qual constantemente viaja
em tournées pelo Brasil.

De 15 ãe janeiro a 17 de
fevereiro, tanto os alunos da
Escola de Danças do Ineart
como os de quaisquer acade-
mias ãe bale, terão oportuni-
dade ãe conhecer as melhores
escolas de dança da Europa
através da excursão Bale, Tu-
rismo e Cultura, promovida
pela BCF Turismo do Brasil
e coordenada pelo bailarino
Raul Soares. A viagem inclui,
além de visitas ao Centre In-
ternational ãe Ia Danse, áe
Paris, e ao Mudra Scholl, de
Bruxelas (escola de Maurice
Bejart), o comparecimento a
um ensaio da Royal Acadcmy
of Dance, de Londres.
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

Os atrativos maiores se concen-
tram nos dois inéditos, ambos oríun-
dos dos cinemas e exibidos comer-
cialmente no Rio: A Condessa de Hong
Kong e Pistoleiro Sem Destino.

O CAMELÔ DA RUA LARGA
TV Globo — 14h

Produção brasileira de 1958, dirigida
por Eurides Ramos. No elenco: Zé
Trindade, Maria Vidal, Nancy Wander-
ley, Zezé Macedo, Renato Restier, Ca-
talano, Terezinha Amayo, Mara DiCar-
Io, Allan Lima, Rodolfo Arena. Preto
• branco.

Trindade é o personagem do tí-
tulo, sempre às voltas com batidas po-
liciais, pendurado na pensão onda mo-
ra (de Maria Vidal), noivo eterno de
uma costureira de boate (Wanderley)
e tentando sempre ludibriar os ou-
tros, o camelô vai levando... às veies
interrompido por números musicais
(por conta de Eloina, Maysa, Nelson
Gonçalves e Júlio Joy). A participação
de Francisco Anísio na adaptação não
basta: algumas piadas engraçadas se
perdem na avalanche de repetições
surradas dos recursos mais convencio-
nais do humor: o malandro carioca
teve muitas outras abordagens menos
insípidas.

Loren, uma nobre russa prostitui-
da em Hong-Kong, tira proveito de
sua companhia junto a Brando, um
diplomata americano, para so refugiar
em seu camarote no navio que o con-
dut aos Estados Unidos. Comédia de
situações com breves e superficiais
indicações dos problemas do mundo,
que poderá ser gostosamente curtida
pelo telespectador desde que elimi-
nada a exigência de excelência pro-
posta pelo mito Chaplin. Com base na
descontração e na ausência de pra-conceitos estéticos, um espetáculo
atraente.

NO CALOR DA NOITE
TV Tupi - 23h

A CONDESSA DE HONG-KONG
TV Globo - 21h20m

(A Countess from Hong-Kong). Produ-
ção britânica de 1966, dirigida porCharles Chaplin. No elenco: Marlon
Brando, Sophia Loren, Sydney Cha-
plin, Tippi Hedren, Patrick Cargill, Mi-
chael Medwin, Oliver Johnston, John
Paul, Angela Scoular, Margaret Ru-
therford, Chaplin. Colorido.

(In lhe Heats of the Nighi). Produção
americana de 1967, dirigida por Nor-
man Jewison. No elenco: Sidney Poi-
tier, Rod Steiger, Warren Oates, Quen-
tin Dean, James Patterson, William
Schallert, Lee Granr, Scott Wilson,
Matt Clark, Anthony James. Colorido.

Steiger, delegado em uma cida-
deiinha do Mississipi, coordena as in-
vestigações de um crime, um de seus
auxiliares (Oates) detém um negro fo-
rasteiro, Virgil Tibbs (Poitier), que se
identifica como um perito em homi-
cídios vindo da Filadélfia: as ativida-
des do recém-chegado irritam os ele-
mentos racistas do lugar. Crônica po-licial-pretexto à discussão sobre pre-conceitos raciais. Como de hábito nas
participações de Poitier, é pela corre-
ção das atitudes do negro segundo os
padrões brancos que ele passa a ser
acerto. O colunista não viu o filme,
mas não se iludam os telespectadores
com os múltiplos prêmios recebidos.
A crítica mais responsável foi bastan-
te reticente, ressalvando apenas a efi-
cácia artesanal.

ENTRE
FILMES E
TELENOVELAS
O MELHOR
PROGRAMA É
O CHORINHO

Habituais e rotineiras
atrações preenchem osábado da televisão cario-ca, isto. é, muitos filmes etelenovelas. Mesmo quesejam tediosos, ainda sãomelhores que os ãocumen-
tarios, musicais e os pro-gramas áe, varieãaães e in-
fantis que cumprem hora-rio neste dia.. No domingo
paraíso dos auditórios,
situa-se a exceção, de es-túdio, que pode ser bastan-te interessante para o pú-bheo. E' Água Viva, na TVEducativa, que exibe estasemana a cantora CláudiaSavaget e o conjunto ins-trumental Galo Preto queapesar de muito jovem, es-colheu o choro como suamaneira ãe tocar. Apesaráe abusar áos doses e áos
pequenos detalhes naimagem, relembrando o es-tilo ão paulista Fernando

PISTOLEIRO SEM DESTINO
TV Globo — 22h40m
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flhe Hired Gun). Produção americana
de 1971, dirigida por Peter Fonda. No
elenco: Fonda, Warren Oates, Verna
Bloom, Robert Pratt, Severn Darden,
Ted Markland, Owen Orr, Gray John-
son, Rira Rogers, Ann Doran. Megan
Denver. Colorido.

Fonda, Oates e Pratt são vaquei-
ros rumando para a Califórnia., quan-do o primeiro resolve rever a mulher
« a filha (Bloom e Denver) e os três
param num vilarejo para refletir so-
bre o futuro, começam os problemas.O insólito í a tônica deste Western
diferente, com seus atrativos concen-
Irados nas relações em triângulo de
Oates, Fonda e Bloom (amigo, marido
o mulher) que dominam a segunda
metade da narrativa. O corriqueiro do
gênero que marca o início do filme,
• o tom épico da luta quase conclu-
siva desequilibram o espetáculo (peloformalismo desajustado) sem lhe inva-
lidar os méritos.

Faro que marcou umaépoca muito preciosista natelevisão brasileira, estemusical tem a granãe qua-lidade de permitir ao intér-
prete ou compositor exibir-se com muita liberdade everacidade, sem artima-nhas e macetes coloridosde produção. Além ãe utüi-zar com discrição e sobrie-dade a participação ãe seuprodutor, Herminio Belo deCarvalho, como objetivoapresentador. O Canal 2promete também a trans-missão áa partiáa entre oInternacional e uma seleçãobrasileira, amanhã. E' um

jogo ãe futebol promovido
pela Caixa Econômica anu-almente, no qual o cam-
peão brasileiro enfrentaimprovisaãa seleção numa
festa motivada pela Loiz-ria Esportiva. O jogo, a serealizar em Porto Alegre,não tinha sua transmissão
ainãa confirmaãa por pro-blemas de pagamentos
exigidos pelo clube gaúcho.Confirmaãa, porém, já estáa transmissão ãireta ão
jogo ãe tênis pela TaçaDavis, às 21hde hoje.

MARIA HELENA DTJTRA

Litel, Victor Jory, Ward Bond, Cora
Witherspoon. Preto e branco.

Western movimentado sobre oaparecimento de uma cidade no Kan-
sas (Dodge), graças ao desenvolvimen-
to colonial da Ferrovia, Flynn é o he-
rói que luta contra a resistência dos
conservadores e, também a do cora-
ção de Olivia, Sheridan, em início de
carreira, é uma cantora cujo coração
também balança pelo herói. Nos cine-
mas chamou-se Uma Cidade Que Surge

doso. Com Ney Latorraca, Maria Del-
Ia Costa, Leonardo Villar, Mauro Men-
donça.
20h - Jornal Nacional - Noticiário
com Cid Moreira e Sérgio Chapelim.
Colorido.
20h20m - Duas Vidas - Novela deJanete Clair. Direção de Daniel Filho
Com Sadi Cabral, Betty Faria e Isa-bel Ribeiro. Colorido.
21h20m - Primeira Exibição - Filme-
A Condes» de Hong-Kong. Colorido.
22h30m - Jornalismo Eletrônico.
22h40m - Sessão de Gala - Filme:
Pistoleiro sem Destino. Colorido.
Ih20m - longa-Metragem - Filme:
Adeus Amor. Colorido.

CANAL 6

ADEUS AMOR
TV Globo - lh20m ]

SURGE UMA CIDADE
TV Tupi - lh

(Dodge City). Produção americana, ori-
ginariamente em Tecnicolor, de 1939,
dirigida por Michael Curtiz. No elenco'
Errol Flynn, Olivia de Haviland, AnnSheridan, Bruce Cabot, Frank MaHugh
Bob & Billy Mauch, Alan Hale, John

(Bye Bye Birdie). Produção americana,
onginariamente em Panavision, de1963, dirigida por Georgo Sidney. No
elenco: Janet Leight, Dick van Dyke,
Ann Margret, Maureen Srapleton, Bòb-
by Ridell, Ed Sullivan, Jesse Pearson.
Colorido.

O ídolo pop Birdie (Pearson) é
chamado pelo Exército para tristeia
das fãs e do letrista sem dinheiro Pe-
terson (Van Dyke), cuja noiva (Janet)idealiza um show de despedida com
sorteio da fã a ser beijada pelo can-
tor: Ann Margret é a escolhida. Come-
dia musical com pitadas de sátira e
alguns números satisfatórios, especial-
mente How Lovely to be a Woman,
com Margret.

llh - TVE — Circuito Nacional.
Ilh45m - Reencontro - Programa
ecumênico. Colorido.
12h - Grand Prix - Programa auto-
mobilfstico apresentado por Fernan-
do Caimon.
12h30m — Aerton Perlingeiro Show —
Programa de variedades apresentado
por Aérton Perlingeiro. Colorido.
16h30m - Júlia - Filme. Colorido.
'7h — Programa Mauro Montalvão —
Variedades. Colorido.
18hS0m - Tchan - A Grande Sacada- Novela com Nadia Lippi, Plínio Mar-
cos, Joana Fonn, Fausto Rocha Jr
Etty Frazer e Raul Cortez. Colorido.'
19h45m - O Esporte com João Salda-
nha. Colorido.
19h48m - O Grande Jornal - Notl-
ciário com íris Lettieri, Ferreira Martins
e Fausto Rocha.
20M0m - O Julgamento _ Novela
com Eva Wilma, Henrique Martins,
Cleyde Yáconis. Cláudio Correia e Cas-
Vo, Carlos Zara e Tony Ramos. Co-
lorido.
20hS0m - Buzina do Chacrinha -
Colorido.
23h — Sessão Proibida — Filme:
No Calor da Noite. Colorido.
lh — Longa-Metragem — Filme:
Surge uma Cidade. Preto e branco.

CANAL 11
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17h — Programa Educativo.
18h - As Crianças e o Mordomo -
Seriado com Brian Keith e Sebastian
Cabot. Episódio: Atendente Hospita-
lar. Quatro sessões. Colorido.
20h - Império do Oeste - Seriado
com Richard Egan e Ryan 0'Neal.
Episódio: O Rapto Consentido. Ter-
eeira sessão. Colorido.
21h — Além da Imaginação — Filme:
O Santuário. Quatro sessões. Colorido.
23h — Filmoteca Especial.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
j_ CANAL j

Sophfa Loren e Marlon Brando em ~
A Condessa de Hong-Kong (ca°na?4, 21h20m) I

i4h2»m - Abertura.
14h30m - Futebol Compacto - O fu-tebol em detalhes. Os grandes lances,

os gols. Colorido.

I5h30m - Festival de Choro - Mu-sical. Colorido.
17h - 1976 - Depoimentos sobre os
prmapais assuntos da atualidade. Pre-to e branco.
líh - Discoteca 2 - Musical.
19h _ Stadium Especial _ pó|0 eSolfe. Itanhangâ Golf Clube
»h30m - Imagens 2.100 - Doeumen-
tario. Colorido.
2'h - Stadium Especial - Tênis aovivo. Taça Davis.
23h - Teatro 2 - O Homem que Ca-valga, de Luis Jardim.
Mh - Cena Aberta - Depoimentos
"•personalidades do teatro. Hoie:Walmor Chagas.

9h45m - Padrão ¦ Cores.

lOh — Desenho: Corrida Maluca e oUrso do Cabelo Duro. Colorido.
'lh - Amaral Neto, o Repórter. Re-
prise.
I2h - Globo Repórter - Reprise deRisos a Sensações de Outrora. Colo-
rido.

13h - Hoje Sábado - Noticiário comLig.a Maria e Paula Saldanha. Colo-
rido.
14h - Comédia Nacional - Filmei
O Camelô da Rua larga. Preto ebranco.
16h _ Os Waltons _ Filme:

Indeseiavel Fortuna. Colorido.
>7h - A Família Robinson - Seriado
com Martin Miller e Cameron Mitchel.
Episódio: O Tesouro. Colorido.
18hl5m - A Escrava Isaura - No-
irela baseada no romance de Bernar-
do Guimarães. Adaptação de Gilberto
Braga. Direção de Herval Rossano.
Com Lucélia Santos, Gilberto .Marti-nho. Beatriz Lira e outros. Colorido.
I°h - Tom e Jerry - Desenho deHanna e Barbera. Colorido.
19hl5m - Estúpido Cupido - Novela
de Mario Prata. Direção de Régis Car-

CANAL 13

12h40m — Abertura.
12h45m — Igreja é Notícia — VT —
Programa Ecumênico — Colorido.
13h — Panorama Italiano — Doeumen-
tário. Colorido.
13h30m - Filme - Longa-Metragem.
15h30m - Rio Dá Samba _ Apresen-
taçao de João Roberlo Kelly. Colo-rido.
lBh - Discoteca Cocofa - Apresen-
tação de Cidinho Cambalhota. Musi-
cal jovem:
19h - Clube de Dança - Apresen-
taçao de Ademir Animason. Cantores,
mímicos, dançarinos de música iovem.
Colorido.
20h - Star Parada - VT - Musi-
cal internacional. Hoie Bahaple Gas,
AH by Myself, People Like You, Yours'
Man» Wong, Like Rig, loneIy Night
Colorido.
21 h - Sua Majestade O Forró - Apre-

.sentação de Teixeira Mendes. As can-
tigas do Nordeste de ontem e de hoie.
Colorido.
22h - No tempo da Seresta - Apre-
sentação de José Duba. Colorido.
23h - Cineae Trianon - Filme. Cul-
»ura, arte, curiosidades. Colorido.



Televisão

OS FILMES DE AMANHÃ
Soberba 6 a grande pedida, alies,

. uma pedida admirável. O velho O
Príncipe o o Plebeu e o medito Viva»
do para mm Sonhe admitem uma con-
ferência. (

VIVENDO PARA UM SONHO
TV Globo — 22h

(Tho Dream Makers). Produção ameri-
cana de 1975, realizada diretamente
para a TV por Boris Sagal. No elenco:
James Franciscus, Diane Baker, John
Astin, Kenny Rogers, Mickey Jones,
Jamie Dornelly, Devon Erickson, Ste-
ve Keats, Michael Lemer, Ron Rifkin.
Colorido.

Franciscus, profesor da inglês •
motorista de taxi « noite para man-
ter a família (mulher o filha), i con-
vidado para assistente do diretor do
publicidade de uma gravadora do dis-
cos: o dinheiro e o poder transfor-
mam o homem. O assunto < bastante

atraente, • diretor Sagal consegue ani-
aaar bons argumentos • Franciscus i
um ator talentoso, entretanto, a con-
siderar as impressões alheias, pareço
ajue aqui • tiro saiu pala culatra, hn-
parando os clichês moralizantes. Si
conferindo.

UM TIPO MEIO LOUCO
TV Tupi — 22h

(Some Kind of a Nut). Produção ame-
ricana de 1969, dirigida por Garson
Kanin. No elenco: Dick van Dyke, An-
gie Dickirrson, Rosemary Firsyth, Zoh-
ra Lampert, Elliott Reid, Steve Rotand,
Dennis King, Pippa Seott, Peter Bro-
co, Connie Gilchrist. Colorido.

Van Dyke ó o tipo do título, às
voltas com a ex-mulher Dickinson) o
a futura (Forsyth), que por causa da
picada, de uma abelha deixa crescer
a barba, o que lhe valerá uma série
da contratempos profissionais o senti-
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Joseph Cotten e Richard Bennett
em Soberba (canal 4, 24h)

CANAL 2

I3h29m — Abertura.
13h30m — Palavras de Vida — Com
D Eugênio Sales. Colorido.
14h — Futebol Compacte — O fute-
boi em detalhes.
ISh — 1976 — Depoimentos sobre os
principais assuntos da atualidade. —
Preto e branco.
16h - Os Mágicos.
17h — Futebol ao Vivo — Transmis-
são do jogo Internacional x Seleção
do Campeonato Brasileiro.
!9h — Cinemateca — Panorama do Ci-
nema Brasileiro. Parte I. Entrevista
com Jurandir Noronha.
20h — Água Viva — Programa musi-
cal. Colorido.
21h — Futebol Total — Mesa-redonda
com a participação de Luís Mendes,
José Inácio Werneck, Luís Orlando,
Sérgio Noronha, Achiles Chirol e Ge-
raldo Borges.
22h30m — Taça Davis e Torneio Inter-
nacional — VT.

CANAL 4

8h30m — Santa Missa em Seu lar.
lOh — Concertos para a Juventude.
llh — Scooby Doo — Desenho. Colo-
rido.
12h — Os Flintstones — Colorido.
13h — Tom e Jerry — Desenho de
Hanna e Burbera. Colorido.
13h30m — Domingo Gente — Entrevis-
tas e reportagens. Colorido.
14h20m — Esporte Espetacular — Co-
lorido. .

15h10m — Disneylandia 76 — Filme:
As Ferias do Pateta.
16hl5m — Moacir TV — Os grandes.
sucessos das novelas. Apresentação
de Moacir Franco. Colorido.
17h50m — Globo do Ouro — Hit-
Parade musical. Colorido.
19h — S ou 800 — Programa de
perguntas e respostas. Apresentação
de Paulo Gracindo. Colorido.'
20h — Fantástico — Programa de va-
riedades. Colorido.
22h — Premiere 76 — Filme: Viven-
do para um Sonho. Colorido.
24h — Festival de Sucessos — Filme:
Soberba. Preto e branco.

CANAL 6

9h30m — A Voz. do Pastor — Com
D Eugênio Saltes. Colorido.
9h45m — TVE — Circuito Nacional —
Colorido.
Ilh — Extensão — Apresentação de
Álvaro Valle e Américo Camargo. Co-
lorido.
Ilh30m — Programa Sílvio Santos —
Variedades. -Colorido.

20h — Domingo Alegro — Programa
humorístico com Costinha, Ronald Go-
lias e Consuelo Leandro. Colorido.
21h40m — Jornal do Domingo — No-
ticiário. Colorido.
22h — Cinerama 76 — Filme: Um Ti-
po Meio Louco. Colorido.
24h — Longa-Metragem — Filme:
O Príncipe e o Plebeu.

CANAL 11

mentais. Kanin, que foi ergumentista
da sucesso em várias comédias de 6o-
orgo Cultor, abordou a direção na vi-
rada dos 40, com alguns títulos fa-
mosos. Aqui, os comentaristas se vi-
ram anacronismo. „-

SOBERBA
TV Globo — 24h

(The Magnificent Ambersons). Produ-
ção americana de 1942, dirigida por
Orson Welles. No elenco: Joseph Cot-
ten. Dobres Costello, Tim Holt, Anne
Baxter, Agnes Moorehead, Ray Coi-
lins, Richard Bennett, Erskine Sanford.
Preto o Branco.'•

Conflitos familiares dos morado-
res de uma mansão aristocrática do
Indianopolis na virada do Século. Es-
le segundo trabalho do Welles, tal-
vez ofuscado pelo choque causado
por Cidadão Kane, porém tão elabo-
rado o inventivo quanto o anterior,
exibe ainda hoje uma mise-en-scène
magistral. E a capta ora apresentada
suprimiu a conclusão espúria impin-
gida pela RKO, favorecendo as inten-
SÕes do autor na visualização barro-
ca da crônica de uma aristocracia de-
cadente, o cerne do original literário
de Booth Tarkington.

O PRÍNCIPE E O PLEBEU
TV Tupi — 24h

(The Prince and the Pauper). Produção
americana de 1937, dirigida por Wil-
liam Keighley. No elenco: Errol Flynn,
Billy e Bobby Mauch, Claude Rains.
Alan Hale, Barton MacLane, Henry
Stephenson, Fritz Leiber. Preto e bran-
co.

A troca voluntária de Identidades
entre um garoto pobre e o Príncipe
Eduardo Tudor, filho de Henrique
VIII, é inicialmente proposta por.
poucas horas. Entretanto, o Príncipe
esfarrapado cai nas mãos de um gru-
po de marginais e somente o aven-
tureiro Miles (Fynn) crê nele. Espeta-
culo bastante atraente para a garota-
da, que também pode ser curtido por
adultos. Nos cinemas chamou-se O
Príncipe é o Mendigo e com esto ti-
tulo iá foi exibido na TV.

PROGRAMAÇÃO DE AMANHA

Hh30m — Programa Sílvio Santos —
(em cadeia com o Canal 6). Colorido.

20h - A Vida na Corda Bamba —
Seriado com Mike Connors. Quatro
sessões.
22h — Marcação Cerrada — VT. Es-
porte. Colorido.

CANAL 13

12h50m — Abertura.
12h55m — Universo em Desencante.
Apresentação de João Roberto Kelly.
Colorido. .
13h — Esporte, Show para Milhões —
Programa esportivo com a participa-
ção de Pedro Paradella, Anoar Sales,
Duque Estrada, Sylvio Loureiro e Eldio
Macedo. Colorido.
ISh — Musikelly — VT. Colorido.
loh — Repórter Espetacular — VT. Co-
lorido. .-"
17h — Historias de Guerra — VT Co-
lorido.
Ith — Jornal do Estado do Rio —

-As notícias do interior do Estado.
Colorido.
lahISm — Show do Turismo — Apre-
sentação de Paulo Monte. Colorido.
19h15m — Programa Martinho Duarte
— Variedades. Colorido.
20h15m — Cimarron — Seriado com
Stuart Whitman. Colorido.
22M5m - De Olho na Cidade -
Apresentação de Plácido Ribeiro. Co-
lorido.
23hl5m — Prorrogação — Programa
esportivo. Noticiário e debates sobre
as rodadas do dia. Apresentação de
Eldio «Macedo. Participação de Mário
Viana, Oswald de Souza, Paradella
e Denis Menezes, entre outros. Co-
lorido.

A PRÓXIMA SEMANA

QUASE TUDO É AMENIDADE.
A EXCEÇÃO É "A MALVADA"

A semana do Natal para os
programadores, não se sabe
bem porque, é um períododedicado à mediocridade; na
melhor das hipóteses, às
amenidades pueris. Costuma
ser assim e este ano não há
mudanças. Os inéditos são
pífios e a reprise de A Mal-
vada/Ali About Eve (terça na
Globo), a comédia dramática
suverpremmãa ãe Joseph L.
Mankiewicz sobre os bastido-
res do teatro novaiorauino. é
a única grande atração, com
seu admirável desfile de ato-
res (Bette Davis, Anne Bax-
ter, Celeste Holm, George
Sanâers, Gary MerriU, Hugh
Marlowe, Thelma Ritter) quese apunhalam constantemen-
te através ãe áiálogos bri-
lhantes.

Entre os retornos merecem
ainãa menção o western an-

tigo A Lei do Mais Forte/The
Oklahoma Kid (sábado pró-ximo na Tupi), com James
Cagney e Humphrey Bogart;
o drama penitenciário O Ho-
mem de Alcatraz, com Burt
Lanoaster (domingo 26, na
Globo); o telecriminal zom-
beteiro O Falso Sequestro
(segunãa na Tupi), piloto da
série McCoy; a velha comédia
sentimental O Bom Pastor
(quarta na Globo), de Leo
McCarey. com Bing Crosbv. e
a menos antiga e mais malici-
osa Caça ao Homem (quarta
na Tupi), ãe Eãouarâ Molina-
ro, com Jean Claude Brialy,
Françoise Dorléac, Catherine
Deneuve, Jean Paul Belmon-
do, Claude Rich, Bernadette
Lafont e outras presençassurgidas com a nouvelle-
vague francesa.

R.F.M.

É SÓ CONFERIR A VARIEDADE:
ROCK E FUTEBOL,
ÓPERA E ESPECIAIS DE NATAL

A semana começa perigosa.Na segunda-feira, onze da
noite, finalmente estréia Car-
los Imperial na Televisão Rio.
Para a estação pode ser bom,
mas não se sabe se também
será para o espectador. De-
pois de Cely Campeio, o retor-
no ãe Imperial deve ser outra
conseqüência do sucesso de
Estúpido Cupido, telenovela
das sete da noite da Globo,
que está trazendo de volta to-
dos que lançaram, nos idos de
60, a moda do rock brasileiro.
Como este título não pode ser
negado a Imperial, era pre-
visto também o seu aprovei-
tamento da oportunidade. Na
terça-feira, está confirmaáis-
sima a transmissão ãireta em
todos os canais — lógico que
a Rio continua ãe fora — do
jogo Cruzeiro e Bayern ãe
Munich, a ser realizado em
Belo Horizonte às nove e meia
da noite. D.e acordo com es-
pecialistas, a transmissão da
Tupi do jogo Internacional e
Coríntians foi bem melhor do
que a da Rede Globo. Uma
chance para se conferir se foi
acidente ou se a estação está,
como anuncia, contratanáo
inclusive novos astros para
seu elenco, procurando mes-
mo melhorar.

Na quarta-feira, uma gran-
de atração e destaque da se-
mana na Televisão . Educati-
va. Ela inicia, às nove da noi-
te, a transmissão áe uma
série de óperas que foram
recentemente encenadas no
Teatro João Caetano. Esta
temporada recebeu profusos
e entusiasmados elogios da
crítica especializada pelo seu
alto nível profissional e ten-
tativa séria de divulgar obras
menos conhecidas no reper-
tório lírico. Não podemos ga-
rantir como estes espetáculos,
gravados no próprio palco do
teatro sob a direção ão com-
petente Walter Campos, po-
âerão render em termos de
televisão, mas áe qualquer
forma, ãeverão ser oásis no

deserto cultural da televisão
carioca.

Se nada há para destacar
na quinta-feira, o dia seguin-
te é pleno de atrações. A
vrinnipal também fica na Te-
teviiãx) Educativa, que seja-
mos justos está começando a
s", constituir numa opção ãe
qüaliãaãé. Ela apresentará
das nove às onze da noite seu•3'pecial de Natal, constituí-
do da famosa, boa e traâicio-
nal peça Natal» na Praça, de
Henry Gheon em tradução,
ãe Mario Silva. Um espeta-
culo em cores, gravado na
parte externa àa nova Cate-
áral da Avenida Chile, que
terá na elenco Zanoni Ferrt-
te, Elizangela, Lourdes Mayer,
João Carlos Barroso e Jayme
Barcelos, com direção ãe Wal-
ter Campos. No mesmo hora-
rio, nove da noite, a Globo
transmite seu tradicional Ro-
berto Carlos Especial, que só
foi bom em seu primeiro ano
de apresentação. Depois virou
um pastiche coloridamente
americano sem muita imagi-
nação criadora e dúbios nú-
meros musicais. Para este
ano, com direção ãe Augusto
César Vanuci e texto de Ro-
nalão Bôscoll, há anúncios
ãe homenagem aos músicos
brasileiros e imagens já libe-
raãas áo compositor e can-
tor fantasiado de Papal Noel,
passeando com o filho em
parque de diversões. Nada de
entusiasmar, portanto, no ano
em que Roberto Carlos gra-
vou seu pior disco de toãos
os tempos. Depois deste espe-
dal, entra outro, ãe origem
americana, Bing CrosbyShow,
às dez e meia da noite, com
o velho ídolo de 70 anos ãe
idaãe repetindo seus suces-
sos. Mas áeve àar para con-
ferir. 'A meia-noite a estação
transmite a Missa ão Galo
rezada por Dom Eugênio Sa-
les.
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Aonde Levar as Crianças
Na Quinta da Boa Vista, amanhã, a Diretoria áe

Parques e Jarãins promove a partir das
8h e durante o dia inteiro uma grande festa

de Natal, com Papai Noel e tudo.
Como sempre em suas promoções, bons programas

(como Palhaçadas às três da tarde) alternam
com coisas de qualiãaãe muito

pior (o Capitão Aza, com —z— mesmo, chega
de helicóptero às onze e meia).

Amanhã, o Museu de Arte Moderna vai estar
em festa para as crianças a partir das

quatro da tarde. A Editora Primor está oferecendo,
com: entrada franca, o belíssimo

espetáculo A Lenda do Vale
da Lua, de João das Neves, pelo

grupo Carreta — uma peça inspirada em
nosso folclore, contando com inteligência e

sensibilidade o que pode acontecer ao
bumba-meu-boi em meio à violência urbana. E toda

essa festança é comemoração ão lançamento
ãe alguns áos mais recentes títulos editados pela

Primor: Flicts, de Ziralão e Ida e Volta
e Domingo de Manhã, ambos de Juarez Machado

Este fim de semana é hora de ver voar. Hoje
e amanhã são as últimas provas do Campeonato

de Vôo Livre, em que homens alados
coloridamente vencem o espaço da Pedra Bonita

à praia do Pepino. Um espetáculo emocionante e
bonito, que as crianças podem apreciar

enquanto fazem um passeio pela floresta
ou enquanto tomam banho de mar e brincam

nas areias de São Conrado.

A PRINCESA DO MAR SEM FIM -
Texto e dir. Benjamin Santos. Cen.
e figurinos Kalma Murtinho. Com Tu-
tu Guimarães, Lúcia Lewin, Carlos
Adier e outros. Sáb. 17h e dom. lóh.
Teatro Fonte da Saudade» Av. EpI-
tácio Pessoa, 486ó. Ingressos a Cr$
20,00.
BELELÉU EXISTE MESMO — Comédia
musical de Ramon Pallut. Música Ayl-
ton Escobar, Dir. Nelson Luna e
Ciro Negreiros. Com Míriam Per-
sia, Eloy Machado, Eduardo Coutinho
e outros. Sáb. 17h e dom. lóh. Tea-
tro Toneleros, Colégio Sacre Coeur
de Maria, Rua Toneleros, 56. Ingres-
sos a Cr$ 20,00.

PUM PIEM PLOIM — Criação coletiva
do grupo Teatro Aberto. Dir. Luís
Carlos Sil. Com Suzana Betína, Paulo
de Tarso Filho e outros. Sáb. e dom.
lóh. Ingressos a Cr$ 20,00 e Cr$
15,00, crianças, o PALHAÇADAS —
Texto e direção de João Siqueira.
Com o grupo Carreta. Inteligente e
despretensiosa montagem de boa qua-
lidade para adolescentes e crianças
mais velhas (A.M.M.). 6a„ sáb. c dom.,
18h. Ingressos a Cr$ 15,00 Sala Mo-
liere da Aliança Francesa de Copa-
cabana. Rua Duvivier, 43.

EU CHOVO, TU CHOVES, ELE CHOVE
— Texto e dir. Silvia Orthof. Com o
Grupo Casa de Ensaio. Montagem di-
vertida e de qualidade traxondo à
cena uma poética afirmação de liber
dade. (A.M.M.). Sáb. e dcm. lóh.
Teatro Cacilda Beckor, Rua do Catete,
338 (2A5-9933). Ingressos a Cr$ 20
e Cr$ 15, crianças. Até amanhã.

SEU SOL, DONA LUA — Texto Mar-
cos Sá. Dir. Renato Coutinho, múV-
ca Eduardo Souto Noto. Com LIgia
Oiniz, Lauro De! Corona e Nildo Pa-
rente. Sáb. 17h e dom. lóh. • DE
TUDO UM POUCO — Espetáculo de
pantomima e bonecos de Marco Bor-

ges à Hector Grillo. Dom. às 10h30m.
Ingressos Cr$ 20. Teatro da Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8843).
AZUL OU ENCARNADO? - Pastoril
de Maria Arminda Aguiar. Dir. Ma-
ria de Lurdes Martini, música Beatriz
Bedran. Prod. Grupo Quintal. Lindís-
sima versão teatral de um pastoril
retomando o folclore e os velhos Na-
tais. (A.M.M.). Sáb e dom. lóh. Tea-
tro Glaucio Gill, Pça Cardeal Arco-
verde, s/n? (237-7003). Ingressos a-
Cr$ 15,00.
FAÇA DO COELHO REI - Texto Pe-
dro Porfírio. Dir. Luiz Mendonça. Com
Thereza Caldas e Wiliam Gonzales.
Produção profissionalmente muito
bem cuidada a partir de um texto
pedagogicamente discutível. (A.M.M.).
Sáb-, lóh e dom. 10h30m. Teatro
João Caetano, Pça Tiradentes 
(221-0305). Ingressos a CrS 15,00.
O SAPATEIRO DO REI - Texto Lauro
Gomes. Dir. Gracindo Júnior. Com Ar-
thur Costa Filho, Daisy Poly, Bentho
Gomes e outros. De 5a. a dom. lóh
Teatro Glória Rua do Russel, 632,
(245-5527). Ingressos a Cr) 20,00.
BRINCANDO DE BRINCAR — Texto e
dir. Mário Souza. Com o grupo ETC:
Anesca Fernandes, Ivan Rubbier e
outros. Dom. 17h. Teatro Quintal, Rua
Gal. Rondon, 15, Saco de S. Francisco,
Niterói. Ingressos a Cr$ 15,00. Até
dia 26.
A VERDADEIRA HISTÓRIA DA
GATA BORRALHEIRA — Texto
Maria Clara Machado, dir. Wolf Maia.
Com Maria Lúcia Dahl, Zaira Zambel-
li e outros- Um texto divertido gera
um espetáculo que vai do gozador ao
inconseqüente e, mais para o adulto
que para a criança, brinca de brincar
com a TV. (A.M.MO Sáb. lóh. dom. 14h
30m e lóh. Teatro Casa Grande. Av.
Afranio de Melo Franco, 290 (227-6475).
Ingressos a Cr$ 20,00. Até amanhã.

O PATINHO FEIO - Texto e dir. Ma-
ria Clara Machado. Música John Nesh-
Üng. Com Sura e Fernando Berditche-
wski. Reflexão poética de grande be*
leza sobre a rejeição o * forca, do
reagir contra ela para achar a própria
identidade. (A.M.M.). Sáb. lóh e 17h
30m e dom. 17h30m. Teatro Tablado,
Rua Lineu de Paula Machado, 795
(226-4555). Ingressos a Cr$ 20,00. Até
amanhã.

A LENDA DO VALE, DA LUA - Tex-
to João das Neves, dir. Manoel Ko-
báchuk. Com o grupo Carreta. Belo
espetáculo de linguagem bem brasi-
letra, a partir das raízes populares do
bumba-meu-boi. (A.M.M.). Sáb. e dom.
lóh. Ingressos a Cr$ 20,00 o BIGOR-
RILHO, E A PHINCESINHA DE OURO
— Texto e dir. Paulo de Magalhães e
Dilu Melo. Com Joana Darc, Iracema
Borges e Guilherme Santarém. .Sáb. e
dom. 17h. Ingressos a Cr$ 20,00 e
Cr$ 15,00, crianças. Museu de Arte
Moderna — Av. Beira-Mar (231-1871).

A MENINA QUE SONHAVA - Texto
e dir. Simone Hoffman. Com Luci
Gondá, Lia Sol, Fernando César e ou-
tros. Simpática brincadeira teatral que
tenta a participação da criança
com um tema do quotidiano. (A.M.M.).
Sáb. e dom. lóh. o CANTANDO. NA
NEVE — Musical de Alexandre Mar-
ques. Com o grupo Nostodos: Dayse
de Lourenço, Marco Antônio Palmeira,
Margot Baird e Sérgio Rangel. Sáb.
17h. e dom. 15h. Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, Í43 (235-2119). In-
gresso a CrS 15.00.

FESTIVAL DE PALHAÇOS - Dir. Dilu
Melo. Com Dilu Melo, Roberto Argo-
Io e Luci Costa. Sáb. e dom. 18h.

O CORUJINHA - Texto Hamilton
Tostes. Com Sérgio Francisco, Amé-
rica Maria e outros. Sab. e dom. 17h.

SOLDADINHO E A BONECA —
Prod. Brigite Blair. Com Marta Lou-
reiro, Eunice Henrique, Wilmar Giro

e Lucy Costa. Sáb. e dom:, lóh. Tea-
tro Brigite Blair, Rua Miguel Lemos,
51 (23Ó-6343). Ingressos a Cr$ 15,00.
PERERICES DO SACI - Texto M. Ce-
na. Dir. Marcondes Mesquita. Com o
grupo Asfalto Ponto de Partida. Sáb.
e dom. 16h30m. Escola de Artes Vi-
suais, Parque Laje, Rua Jardim Bo-
tanico, 414. Ingressos a Cr$ 15,00.

PINOQUIO, O BONECO QUE VIROU
GENTE — Prod. Roberto de Castro.
Com o grupo Carrossel: Abílio Cam-
pos, Claudia Wagner e Isabel Cristi-
na. Sáb. lóh. • A CURIOSA
HISTÓRIA DE UM PAPAI NOEL MA-
GRINHO — Texto Sueli Poggio. Com
Isabel Cristina, Abílio Campos e Ro-
berto de' Castro. Dom. lóh. Último
dia. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá,
88 (227-6014). Ingressos a Cr$ 20,00.
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Seu Sol, Dona Lua, com Marcos Sá e Ligia Dinis

SINTA O BRILHO
DO
SOL E DA LUA

No Teatro da Galeria, Seu
Sol, Dona Lua é um espetácu-
Io cuidado e bem produzido,
com bons atores e respeitan-
ão o público em sua monta-
gem. O texto por vezes resva.
Ia em certo artificialismo ãe
linguagem ou em abstrações
excessivas. Além disso, um
conflito meramente lírico cria
algumas dificuldades ãe ritmo
ao andamento da peça. Mas
os figurinos e os cenários são
de bom gosto, a música é co-
municativa (lamentável-
mente, mais uma vez, uma

Meia hora antes do espetáculo, re-
creação infantil com titio Heraldo.

PAPAI NOEL EM FAMÍLIA — Texto
Regina Darze. Dir. Ricardo Howart.
Dir. musical Rocha Cunha. Com o
grupo Era Uma Vez. Sáb. 19h. Pça.
Saens Pena.^Tijuca. Entrada franca.
Sáb. lóh. e dom. 17h. Aliança Fran-
cesa da Tiiuca, Rua Andrade Neves,
315 (248-0582). Ingressos a Cr$ 15,00.
Até amanhã.

O GATO PLAYBOY — Texto e dir.
Jair Pinheiro. Com Lea Patro, Aline e
Eduardo Correia. Sáb. e dom. 15h. •
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
— Texto è dir. Jair Pinheiro. .Com
Olegário de Holanda, Lea Patrô e ou-
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Arthur Costa Filho e José Luís Rodi
fazem O Sapateiro do Rei, que estréia hoje

e fica em cartaz ãe quinta a domingo,
no Teatro Glória

peça para crianças insiste no
playback que rompe o clima
do espetáculo)^, a coreografia
não compromete e está bem
ensaiaáinha, o elenco se mo-
vimenta bem, as marcações
são corretas. Enfim, embora
não seja nenhuma maravilha,
Seu Sol, Dona Lua pode ser
divertido e é feito com deái-
cação e seriedade. E a presen-
ça de atores como Ligia Dinis
e Nildo Parente só vem con-
firmar o respeito que o grupo
está tendo por seu público de
crianças.

ANA MARIA MACHADO

tros. Sáb. e dom. lóh. o OS TRÊS
PORQUINHOS - Texto e dir. Jair
Pinheiro. Sáb. e dom. 17h. • PATI-
NHO FEIO — Texto Aurimar Rocha.
Com Fábio Rocha, Paula Menezes, Ole-
gário de Holanda, Vivien Rocha •
Aline Veiga. sáb. e dom. 18h Teatro
de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva,'269
(287-0871). Ingressos a Cr$ 25,00.
UM LINDO SONHO DE NATAL — Tex-
to e dir. Dino Romano. Prod. Paulo
Barcellos. Com o grupo Fantasia. Sáb.
e dom. lóh. Teatro Teresa Rachel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). In-
gressos a Cr$ 15,00.
A FESTA DO BOIZINHO — Texto e dir.
Cláudio Ferreira. Com Clorys Daly, Dai-
sy Schnabl e Murilo Lima. Sáb. e dom.
lóh. Teatro Nacional de Comédia, Av.
Rio Branco, 179. Até fim de dezem-
bro.
PALHAÇADAS — Com os Irmãos Fia-
gelo. Hoie, às lOh, na Pça. Danaídcs,
Ilha do Governador. Amanhã/às 14h,
na Quinta da Boa Vista. Entrada
franca. Promoção da Diretoria de
Parques e Jardins.

O MUNDO MÁGICO DE PAPAI NOEL
— Texto Sérgio Roberto. Dir. Rober-
to de Brito. Com Maria Lúcia, Célia
Freire, Ana Maria e outros. Sáb. è
dom. ISh. Teatro da Bayer do Brasil,
Belfort Roxo. Ingressos a Cr$ 10,00 e
Cr$ 5,00, estudantes.

Aí VEM O PALHAÇO BEJOIM E SUA
TROUPE — Criação coletiva. Dir. Ro-
berto de Brito. Com Charles Serdeira,
Kiko Marques e Roberto de Brito.-Sáb.
17h. Teatro da Bayer do Brasil, Bel-
fort Roxo. Dom. lOh. Teatro Arcádia,
Trav. Alberto Cocozza, 38, Nova Igua-
çu. Ingressos a Cr$ 10,00 e Cr$ 5,00,
estudantes.
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