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Tampo — Instável com
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S. A. JORNAl
00 BRASIL,
Av. Brasil, 500 (ZC-OB). lei.
Rede
Interna:
26.t-4.t22
Encl. Telefjrafico: JORBRASIL
— Telex número» 21 23690 g
21 23262.
Assinaturas!

Tol.

26.1-6807.

SUCURSAIS:
São Paulo — Av. São luis,
170, loja 7. Tel.: 257-0811.
Brasília Setor Comercial
Sul — S.C.S. — Quadra
1,
Bloco K, Edifício Denasa, 2.°
and. Tel.: 24-0150.
Bolo Horiionl» — Av. Afonso
Pena, 1 500, 7.° and. Tel.:
442-3955 (neral) a 222-8378
(chefia).
Nltarôl — Av. Amaral Peixoto,
207, salas 705/713 - Ed. Alberto Sabin — Tel.: 722-1730.
Administração: Tel. 722-2510.
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, 4.° andar.
Tol. Redação: 21-8714. Sotoi
Comercial: 21-3547.
Salvador - Rua Chile, 22 s/
I 602. Tolcfonc: 3-3161.
Recif» — Rua Sele de Selembro, 42, 8.» andar. Telefone.
22-5/93.
CORRESPONDENTES:
Rio Branco, Manaus, Belém,
São Luis, Terosina, Forlaloza,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curitiba,
Florianópolis,
Goiânia,
Washington,
Nova
Iorque,
Paris, Londres • Roma.

Serviços telegrificos:
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA e
Reuters.
Serviços Especiais:
The New York Timos, The Economist, L'Exprcss e The Times.

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio de Janeiro •
Minas Gerais:
Dias úteis ...
CrJ
3,00
Domingos . . . CrS
4,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF • GO:
Dias úteis: ...
CrS
5,00
Domingos . . . CrS
6,00
CE, MA, AM, PA, PI, AC «
Territórios:
Dias úteis . . . CrS
5,00
Domingos . . . Cr$
7,00
Argentina ...
p$
5
Portugal . . . Esc
12,00
ASSINATURAS - Via terrestre
em lodo o território nacional:
3 meses ...
CrS
175,00
6 meses ...
Cr$
330,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
yff;
•«ft 3 meses .
. . Cr$
200,00
'*-|
I
6 meses ...
Cr$
400,00
Domiciliar
Rio
a Niterói:
,' P
ÁV 3 meses ...
CrJ
175,00
6 meses . . . CrS
330,00
EXTERIOR (via aérea): America Central, América do Norte,
Portugal • Espanha:
3 meses . . .
(JS$ 113,00
6 meses . . .
US$ 225,00
América do Sul:
3 meses . . . US$
50,00
* meses ...
USS 100,00

ACHADOS E
PERDIDOS
CARTEIRA c/ documentos irjfntidídc diversas inclusive OAB,
rmiorjjtâ, -cartão nacional, CfV
fiscalização
MIC,
esquecida
ba,câo Jornal Bra;i! Ag. Av.
R. Branco. Gratifica.se a quem
devo,ver
Favor
telefona^Ò^J^Jilv.*..
CARTEIRA ADVOGADO, dõTu"
mentos carro AB 5-155 c outros,
oratlflca.se quem entregar. Ru-'
Visconde Inhaúma 8a l"9 andar
Tono 243-0094.

cartão

crêdicard~per"dTdo

— Informo que fl
partir desta
datanão me responsabilizo
por
qualquer despesa que venha a
«cr feita com o cartão CREDIC ARD n? 20 3 .01231-01 7
AWANDIO DE SOUSA BRAGA

DESAPARECIDOS CÃSAfcÃÊS
POINTER ALEMÃO - Manchas
marron e cinza. Filhotes 7 m-Gra,i,ica*"! !n,s3°99-4947Barra'
PERDEU.SE o titulo de sóciõ~~di
t.iuca T. Club» n° 1050 - T2 '
79 de Nelson Pedro Pizzolato.
PERDEU-SE O AlVARA' DEHOCAUZAÇAO da firma PANI.
FICACÃO E CONFEI1ARIA ESPERANÇA DO BAIRRO LTDA.
localizada na Rua Figueiredo
Camargo,
137,
inscrição
154869,00.
Pcde-se
a quem
J^h^Jiniregarjio locel acima.
PERDEU.SE O AIVÀRÀ~DE~ÍÕ".
CAUZAÇAO da firma PAflA.
RIA
E
CONFEITARIA
BOA
UNIÃO
UMITADA
localizada
ni Ruit Joaquim Martins, n9
459, inserção 101374.00. Pedess a quem achou entregar no
local acima.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS
AGENCIA
AlEMÃ
D.
OLGA
OFERECE: cozinheiras, cotra,
babá cscoihidissimas por
D.
Olga há 15 anos na sode própria. Tel.: 235-1024 o 23-1022.
Copacabana, 534 apto. 402,
_Av.
"BABA
- >/ bcbé~TmT~o
A
menina 2 anos, c/ prát.' ref.
I ano, cart. de saúde, c/ mais
de 30 anos. Tr. tel. 287-8737.
Paga-se bem.
AGENCIA MERCÚRIO 256-3405
— 235*3667 tom ótima» coz. arr,
babás, mot. fax. pass. diaristas
c/ doe, que ficam arquivados.

o^*«ra>^iwWat^É..l,,.,Vt;.i.^,M..;K,

^M,m.,>ímmm^Xi_%..,^^^^_^.-__^^^
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Crise da Itália
ameaça moedas
de todo o MCE
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MPLA cerca
QG da UNITA
em Huambo

Os paises do Mercado Comum
Europeu poderão ser envolvidos
numa grave crise monetária, caracterizada por uma desvalorização em cadeia de suas moedas nacionais, se a crise de Governo da
Itália não se resolver nas próximas 24 horas, advertiram ontem
fontes diplomáticas e financeiras
de Roma.
Esta previsão parte do princípio de que será inviável manter
o decreto do Governo demissionário de Aldo Moro, que fechou o
mercado de cambio para fazer
frente à pressão sobre a lira. Desde o último dia 31,» quando os socialistas resolveram retirar seu
apoio ao Gabinete, forçando sua
renúncia, as reservas italianas
em dólares foram reduzidas a
apenas 200 milhões. (Página 10)

A esquerdudo Ministro do Exército. Sílvio Frota, colocaram-se os Comandantes dos 1 Exércilos: Generais Oscar Luís, Rcinaldo Melo, Moacir Potiguara e Dilermando Monteiro

As tropas do MPLA de Agostinho Neto, com apoio soviético e*
cubano, avançam em direção ao
Sul de Angola e ameaçam a cidade de Huambo, onde a UNITA do
Jonas Savimbi tem instalado seu
quartel-general. Comunicado de
Luanda diz que o MPLA ocupou
várias cidades e que seu avanço
"irresistível".
para o Sul é
Em troca de uma solução de
compromisso, negociável a nivel
Internacional, as tropas da Africa do Sul deverão se retirar de
Angola, o que, segundo o Rand
Daily Mail de Johannesburg significa "uma grande derrota para
a intervenção branca" na ex-colônia portuguesa da Africa, enquanto The Star ¦ classifica a retirada
de "humilhante". (Página 11)

Trégua deixa
2/3 do Líbano
a palestinos

Kissinger diz
que SALT
teve progresso

Contratos de
risco só saem
em fevereiro

Silvio Frota
preside posse
de Dilermando

Kaulza é solto
e aspira a poder
em Portugal

Se for respeitado, o cessarfogo que entrou em vigor às 20h
de ontem no Líbano (15h de Bra.
sília) deixará em poder das forças palestino-muçulmanas quase
dois terços do país. Dois aviões
da Força Aérea ainda bombardearam as* proximidades de Beirute,
mas tanto a OLP como as facções
muçulmana e cristã mostram-se a
favor do armistício.
Um Comando Militar de seis
membros — dois libaneses, dois
óírios e dois palestinos — foi
constituído para fiscalizar a aplicação do acordo que deve pôr fim
à guerra civil libanesa e que, graças a suas condições, é visto
como uma vitória política para a
comunidade muçulmana, após 10
meses de conflito. (Página 11)

O Secretário de Estado Henry
Kissinger deixa Moscou hoje, após
conseguir progressos que considerou "importantes" em relação
às negociações SALT — redução
das armas estratégicas. Embora
não constasse do temário da reunião no Kremlin, a questão angolana também foi debatida.
Em Washington, o antigo
delegado americano na ONU,
John Scali, hoje comentarista da
American Broadcasting (ABC),
previu a renúncia de Kissinger
para breve, se ele não obtiver êxito na luta para conter a penetração soviética em Angola. Disse que
a idéia de renúncia é antiga e só
não será concretizada se sobrevier
um eventual aumento de prestigio de Kissinger. (Página 11)

O Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia, professor Arnaldo Barbalho, disse ontem em Brasília que a divulgação
dos contratos de risco só será teita no início do mês de fevereiro.
Ele falou depois de uma reunião
de 3 horas do Ministro Shigeaki
Ueki com o Presidente Gsisel.
No Rio, fontes da Petrobrás
divulgaram novos dades sobre os
investimentos da empresa em
prospecção de petróleo, querendo
demonstrar o esforço realizado
para superar os problemas do
abastecimento. Mas o presidente
da empresa, Araken de Oliveira,
disse que a Petrobrás já selecionou 10 áreas no Médio Amazonas
e na Plataforma Continental para
os contratos de risco. (Página 19)

O General Dilermando Gomes Monteiro, que chegou a São
Paulo às 20 heras de ontem, deverá assumir o Comando do II
Exército às 10 horas de hoje, em
solenidade a ser presidida pelo
Ministro do Exército, General
Sílvio Frota, que deixa Brasília às
6 horas para chegar a São Paulo
uma hora e meia depois.
O General Ednardo d'Ávila
Melo, ex-Comandante do II Exército, que manifestou decisão de
vir residir no Rio de Janeiro, deixou ontem, no final da tarde, a
casa em que reside, no Jardim
América, e se hospedou no Hotel
de Transito, no Parque de Aeronáutica, em companhia da mulher, Dona Áurea. (Página 3)

O ex-Comandante do Exercito português em Moçambique, General Kaulza de Arriaga, foi libertado, ontem, em Lisboa, com o exMinistro do Interior do Governo
Marcelo Caetano, César Moreira
Baptista. Arriaga, preso desde o
23 de setembro de 1974, poderá
ser candidato à Presidência.
A presença dos comunistas
no Governo voltou a ser condenada por Sá Carneiro, principal
dirigente do Partido Popular Democrático. Ele repeliu qualquer
colaboração entre seu Partido é o
PCP após as eleições. Acusou ainda os militares de tentarem instaurar uma ditadura ao exigirem
por mais cinco anos o direito
de veto sobre a legislação aprovada pelo Parlamento. (Página 9)

Subúrbios têm
Cr$ 7 bilhões
para ferrovias

Chuva deixa 5
mil sem abrigo
em São Paulo

Mais alimentos Servidor civil
contaminados se iguala com;
são recolhidos CLTnoB.0

FIESP teme
aumento da
estatização

A chuva desabrigou, ontem, 5 mil
pessoas cm Cubatão, na Baixada Santista. inundando também outras áreas
em São Paulo, onde várias estradas
estão interditadas devido à queda de
barreiras. Um homem morreu de enfarte ao ver a sua casa alagada.
A Sudene assinou convênios com
a Secretaria de Trabalho da Bahia e o
Departamento de Poços e Açudagem
de Pernambuco para a abertura de
frentes de trabalho nas regiões atingidas pelas secas naqueles dois Estados. No Ceará, o céu limpo e sem
nuvens impediu a provocação de chuvas artificais. No Piaui chove em
quase todos os municípios. (Pág. 12)

Por contaminação bacteriana,
mais dois produtos alimentícios — o
creme de milho verde Kremeiino e a
clara de ovos liofilizada da Liobrás —
estão sendo recolhidos do comércio
carioca, pela Saúde Pública, a pedido
do Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina. Duas marcas de dqces,
uma de azeite e uma de geléia real começaram também a ser apreendidas.
Nesses casos, como também no do
macarrão gravatinha da Adria, os
próprios fabricantes colaboram com a
Saúde Pública, providenciando junto
aos revendedores o recolhimento dos
produtos, para evitar as sanções legais.
As quantidades já retiradas do mercado ainda não foram avaliadas. (Pág. 2)

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo advertiu ontem o
Governo sobre a necessidade de equilibrar ás oportunidades de obtenção
de recursos financeiros entre empresas públicas e particulares para evitar
a aceleração do processo de esta-tlzação da economia.
Em Estudo feito pelo seu Departamento Econômico, a FIESP prevê a dinamizacão do mercado interno, constatando que os estoques do comércio
estão baixos devido ao grande movimento de vendas no final de 75. A entidade entende que só a recuperação
dos paises desenvolvidos poderá favorecer o retorno às altas taxas de
crescimento das exportações. (Pág. 13)
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A melhoria do transporte ferroviário nos subúrbios do Rio de Janeiro
e de São Paulo implicará, até 1979,
em um investimento dc Cr$ 7 bilhões
— ou 10% do montante do Programa
de Desenvolvimento Ferroviário que,
lançado em .outubro de 1974, sofreu
profunda reformulação, agora aprovada pelo Ministério dos Transportes.
Por esta reformulação do PDF a
Rede Ferroviária, cm vez de se fixar
em obras novas, pretende reformar
e explorar melhor as linhas existentes. Para o tráfego suburbano nas
duas Capitais a meta será transportar um minimo de 180' milhões de passageiros anuais, no Rio, e 150 milhões
em São Paulo, a partir de 1980. (Pág. 4)
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Brasília — O pagamento do 13.°
salário aos .servidores civis da União
já está decidido oficialmente porque,
segundo técnicos do Governo, a medida resulta da necessidr.de dc fiarmonizar o tratamento dispensado aos
funcionários estatutários com os regidos pela Consolidação da.s Leis do
Trabalho (CLTi, que tendem a ser
a maioria no serviço público.
Os militares não terão 13." salário
pois, entre concedê-lo e retirar a licença especial de seis meses, o Governo decidiu que a segunda é mais útil
para a classe. A medida foi tomada
depois de uma série de estudos e os
militares seriam também favoráveis à manutenção do sistema atual.

Metrô só libera
Pres. Vargas
depois de julho

Tamoio prevê
para 1977
obra de 30 anos

A Avenida Presidente Vargas
só será ¦ completamente liberada
ao transito no segundo semestre
deste ano, mas, até junho, o trecho entre a Avenida 13 de Maio e
o Largo da Glória, reurbanizado,
estará pronto para a abertura. A
informação é do presidente da
Companhia do Metropolitano,
Noel de Almeida, durante a visita dos Secretários estaduais, ontem, às obras do metrô.
Anunciou também que este
ano a empresa contará com CrS
3 bilhões 200 milhões (quase três
vezes mais do que em 1975) para
aplicar nas obras. Sobre o projeto da ligação em pré-metrô Niterói—Alcântara, prometeu sua
conclusão para o final do ano e
disse que servirá para aliviar o
movimento diário de 100 mil
veículos no local. (Página 7)

O Prefeito Marcos Tamoio
inspecionou as obras da Linha Lilás — ligação Túnel Santa Bárbara—Largo de Santo Cristo — e
prometeu que irá inaugurá-la
quando ela completar 30 anos da
abertura de sua concorrência. A
data, de acordo com o Prefeito, é
setembro ou outubro de 1977. Todos os Governadores e Prefeitos
que fizeram algo pela obra, desde
1947, serão convidados.
Justificando a demora como
algo compreensível dentro dos estreitos limites do orçamento de
uma cidade ("é como um cobertor pequeno: ou cobre a cabeça ou
os pés"), Marcos Tamoio percorreu toda a área, fez muitas perguntas aos técnicos e anunciou a
abertura da pista de descida do
Viaduto São Sebastião ainda para o final deste mês. (Página 5)

AGENCIA SENADOR - Oferece
ótimas cozinheiras, cop. babí-s
boas referências. Garantia, per*
manento. Tel. 232-3285.
ARRU MADeTrA^-COPEÍRÃ
Precisa-se casa 3 pessoas referências. Hilário de Gouv ¦-?'•:,
¦
_9l/_80l. 237-8852.
ARRUMADEIRA 7-^ Prccsa-se c/
prática. Pago bem. Exige refer.
Trat. Rua Figueiredo Magalhães,
_n_9 403/ 501, Copacab.na.
A EMPREGADA - Sr', só ^-re is.
todo serviça. Trazer referências AGENCIA RIACHEUIO - Qu» A EMPREGADA trivial si,n- ARRUMAR E COZINHAR - Ap. ARRUMADEIRA - COZINHEIRA E BABA' - Pred. COPEIRA 700 - Preciso
Copeira
Estrada Vicligal 471, (inal ledlsda 1934 vem servindo ao
prática COZINHEIRA - Precisa-se trivial
Dorme
emprego.
pies
to, d» usai iam filhos. Pago
M:í.
Precisa-se com prática do ter*
sn-Ee c/ refs. todos os does.
arrumar o limpeza boa aparem
fino c' msis de 30 anos lave
blon oas iú eis 19 hrs.
RJ oferece copa, arrum. babás
Ord. combinar. Rua Voluntários
1.200,00. Pe;o referências. Av.
"-~~"ÓTarisíãs
viço. Paga-s» bem. Exlfjanvse
•
cart.
d»
saúd».
—
cia
Maior
d»
Idalimpfl
responsávftl
e passe peças peq. p/ 2 pesnão
fume
coz. t diarista! a partir d»
da Pátria, 452 ar>to. 506. BolaA REAL*'/ OFERECE
Copacabana, 583 — 806.
referencias o que durma no
d». R. Jaguaribe, 121 casa 1.
àutma
refs.
15/15 e 1 sem,
emprego
soas folna
Gustavo
500 231-3191 e 2M-7485.
'
r>/ lavar, passar, cozinhar, fexi.
empr»go.
Tratar
"
"ESCRITÓRIO
Av.
_°J?_Z 286J6íoõl„
i
.
MaréOsvaldo
Crui.
Sampaio
Exig. ref. c doe. 700,00 A~TmPrFgADÍ
377-1001.
269,
Leme.
(Ônibus
sãiba~coi7.
.
na todos c/ doe. e ref. T, AUXILIAR DE
- AOENCIA-iSTAfíMONICA-: Ocana, n? 1.322 (próximo • Rua
Marechal).
255-8426.
nhar todo serviço peq, apto.
227-6726.
J.N.P.5^2Moça c/ datilografia o cjinnst-nl.
Uruguai).
ferece p/ casa lino trato, babás
_232-1564.
reforênciai.
Dormir
*mpre, p
CASAL prucisa empregada jo- COZINHEIRA TRIVIAL VARIADO COZINHEIRO -- Forno/ logáõ
Apreientar-s» c/ documentos,
A~UNÍÁo" ADVENTISTA; -"Tem
c/ noções enfer. cozs. f/fogão,
Cr$ 5C0,00. Tratar a tarde Av. BABA' MOCINHA - P/ atudar
— Pago 1.200,00 outra arrumar
vem, bca aparência com ref:,. e
c/ prtica cm casa de alto lmUranjeiras 22.
empregada compotente respon*
eo*)s. gvtas. etc. Refs. min. 1
Eng. R ;hard, 37 anlo. 301. Tei
a cuidar de 2 crianças, c/ rofs.
pr.it. p/ todo serv. Rua Apitaa coperar 800,00 ap, d» casal.
tamento salário a/ comb, trez-r
sávol e amiga, babás e enfer* A EMPREGADA-"-"ano. T. 252-1946.
268-05J6. _
Rua das Laranjeiras, 424 apto.
ProciscTT
na, 143 ap. 304. Lebion, Tel.!
Av.
d-c. c ref. Av. Copa, 583/
Copacabana, 583/806,
meira para recém-nascidos, toprólica lodo serviço — trivial AG. PIANTAO DOMÉSTICO o"- AGENCIA SIMPÁTICA" 222-3660
BOI.
274-O208.
1K5.
CÕPEIRA-ARRUMADERÃ
zínheiras copeiro (o) à franeosa, vcriòdo. lenha boas rofcrônPrí
ftr. bebas arru. cop. coz, forno
atende Imgdisto c/ emprccKdas BOA COZINHEIRA - Preciso COZINHA E ROUPA, com refe
ciso com prática e boa íairOtv COZINHEIRA GAÚCHA - OÍemotorista, etc. Todos com refe*
cias, sossegada, fretar R. Vofofiào fax. dlor. garçsm caseiro
realmente selecionadas o si
c/
r»f.
CrS
1,000,
outra
rêncies.
Não
p/
cia.
dormir
Exijo
referência, Salário
reco, perfeita forno c forjãn,
precisa
rencias. Av. Copacabana, 503/
lurVíifloi
Paira,
139/804.
I.
a;omfl motorista dc:. ref Av
Pfldício de coznhe'ras cop. arlodo serviço. Colocação Imedi- emprego; Rua Carlos 'Gois, 55
Cr$ 500.00. Tnrfár
faz todo serviço. Refs. 5 anos.
806. 256-9526 255-3688.
a/
226-2463.
|0|,
Copj, 610/419 236-3161.
rum. babás, diaristas etc,
•ta. Av. Copa 610 s/ loi» 205.
apto. 303 Lebion.
527-1345.
Tel. 201-1875.

Â
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O Prefeito Marcos Tamoio (C) inspecionou e fez perguntas sobre as obras da Linha Lilás

l

%
VY

COZINHEIRA E LAVADEIRA - COZINHEIRA E COPEIRAProxisa-fie casa de tratamento
ARRUMADEIRA - Precisa-se c/
dormindo no emprego. Rua Direferências e documentos. Tra*
ienmndo Cruz, 158. Entrar Rua
lar com Dna. Ulian a partir de
Conde dc Bonfim, 867. Tijuca.
segunda-feira Pr, do Flamengo,
256/JO? andar.
COZINHEIRA*-" Forno" • fogão',
exifje-se referencias. Folgai só COZINHEÍRÃ COPEIRA BABÁ"'
às 4as, feiras. R. Aires Saldavenham daroi a vocês emprego
nha, 63 apto. 1101, Copacabapassagem amizade. Av. Copana.
cabana, 534 r.p. 402. 49 anciír,
só D, Oiga. T. 235-1022.
C O P E IRA-ARRUMADEIRA
Precisa-se. Tratar à Rua Felipe COZINHEIRA FORNO FOGAÒ Tenho
um
de Oliveira, 36 opto. 902. Tel.
emprego
de
1,400,00. Av, Copa-cabans, 534
236-4915. Dna. Luita. Ccpiiaapto, 402 si D. Olga, 49 andar.
rNma.

^
„.

.---.,

'--:•,
•-•*'•¦''¦

-.¦.:-,'¦¦ ¦.¦_*>','¦

T_Vfa>$ffà&fâ&?v&*v&"

'*" ::;'":~''>,T!;*f;r?,||p''1

" l.*'l!.." !íll'í lt' W^-Rv^Vf.^ f .Vff^.T »TT";c*

«v;*

\

IA% - POLÍTICA E GOVERNO
\—Coluna do Castello—¦
Diferenças de
v conceituação
! Brasilia — A Nação, como um todo,
aceúta a doutrina do Governo segundo a
qual a ação oficial deve fundar-se na
busàa do desenvolvimento e da segurança. Às dificuldades começam, todavia, na
conlpeituação do que seja desenvolvimento e do que seja segurança, qual a exata
dipiensão de cada uma dessas expressões.
Desenvolvimento é crescimento econômicò, ?nas, do ponto-de-vista nacional, seria
crescimento ao mesmo tempo vertical e
Horizontal, pois não poderia ser a acumulação do bolo na mão de poucos na expectativa de mecanismos automáticos
que operassem no tempo a difusão dos
benefícios. O Governo, que planeja e intervém, deverá ter em mira a melhoria
concomitante da distribuição de rendas,
sob pena de agravar desníveis entre ciasses e regiões. Essa interpretação válida
para este quarto período do processo iniciado em 1964, embora não o tenha sido
durante o longo tempo em que se defendia a tese de que o importante era fazer
crescer o bolo e gerar riquezas que, mais
tai-de, encontrariam os caminhos da expansão social. Essa interpretação teve e
tem seus defensores e foi posta em prática pelo menos durante sete anos, que registraram taxas recordes ãe crescimento.
A tese áistributivista, posta em circulação pela Oposição, tomar-se-ia vitoriosa sob o Governo do General Geisel, o
qual, em função dela, vem realizando esforços moderados de melhoria das condições das classes menos favorecidas, inclusive com o objetivo econômico de expandir o mercado interno, sustentáculo mais
seguro do que o mercado externo para o
desenvolvimento continuado, resguardado dos azares das crises internacionais.
Haveria de presumir-se que servisse de
base a um entrosamento entre Governo
e Oposição e ãe estímulo à política de
distensão, que visa obviamente à convivencia das correntes conflitantes em busca de uma paz interna e da consolidação
do estado de direito, dispensados os instrumentos de emergência para operações
do Governo na ordem política. Tal expectativa, todavia, não se consumou e tudo indica que um obstáculo maior deteve
os esforços presidenciais para palmilhar
o caminho da normalização democrática.
Esse obstáculo maior foi sem dúvida
a divergência na avaliação do que seja
segurança. Foi em nome da segurança
nacional que se condenou a convivência
do Governo com a Oposição ou a assimilação do MDB como instrumento normal
de ação política, apto inclusive a participar ou dominar o Governo, pela via eleitoral. A Oposição, a que se deu o apelido
ãe contestação, continuou sob suspeita
ãe ser um movimento revanchista ou um
valhacouto de comunistas e subversivos..
A distensão regrediu desde que, vitorioso
na eleição de 1974, o MDB tentou
pôr em funcionamento sua força potencial nas casas legislativas para fiscalização do Governo e áe suas operações,
inclusive no terreno da segurança. O
aparelho repressivo continuou a declarar
imprescindíveis os instrumentos discricionários para suas investigações visando
a suprimir o insuprimível:" o residual
subversivo inerente ao Estado moderno.
A radicalização paralisou a distensão e o Governo mobilizou-se para esvaziar o processo eleitoral, mediante providelicias que deverão anular os efeitos devastadores da propaganda oposicionista
pelo rádio e a televisão. Cria-se um impasse e uma indefinição, e o Sr Ulisses
Guimarães, de volta de uma truncada
excursão pelo Norte e Nordeste, manifesta sua apreensão de que "o voto que a nada conduza" (pela permanência do sistema) possa nos conduzir a "soluções de
desespero que todos desejamos evitar".
Defendendo previamente as medidas que
se articulam no Governo, o Sr Francelino Pereira declara que o povo brasileiro c
bem informado de tudo o que acontece
no país e acompanha o extraordinário
esforço que vem realizando o Presidente
Geisel para superar todas as dificuláades. "A realidade brasileira põe por terra
o pessimismo e o negativismo". Então
por que negar o livre debate e impedir
que o MDB, por seus líderes, realize sua
campanha de esclarecimento político?
A política de restrições eleitorais
funda-se no impasse e na existência de
contrapressões revolucionárias contra a
distensão. No entanto, a esta altura, não
parece difícil conseguir um entenãimento em matéria áe segurança, conciliando
o conceito de segurança do Estado com o
áe segurança ão cidadão, tal como o lema da Bandeira Nacional concilia Ordem
e Progresso. O General Dilermando Monteiro, que assume hoje o Comando do II
Exército, tornou explícito seu pensamento, coincidente com o pensamento outrora manifestado pelo Presidente da República. "Os direitos humanos", disse ele, "e
a dignidade áa pessoa humana estão acima de qualquer coisa, pois o homem é
uma criatura ãe Deus e, desta forma, deve ser tratado com respeito e ver asseguraáos os seus direitos legais". Como homem áa lei e do diálogo, o General Dilermando irá operar na sua nova área como
instrumento da distensão e da estabilização e gerar condições para que se realize
na cúpula política uma mudança de avaliação áo quadro nacional, ainda suscetível de conciliação na base ão respeito aos
valores democráticos, em nome dos quais
se levantaram civis e militares em 1964.
Se, com ele, se iniciar uma modificação
na contextura do sistema, haverá esperanças áe uma projeção política que modere os que no Governo se armam com
mão de ferro para coartar na eleição o
exercício áe outro "direito legal", que é
a liberdade de escolha dos governantes.
Carlos Castello Branco
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Itamar
defende
o debate

Quandt dis que propaganda
na TV depende só do TSE

.luiss dc Fora — O SenaBrasília — "Qualquer definição quandor Itamar Franco disse
dade das emissoras no que se refere à
to à participação ou não de emissoras de
ontem que o debate de tetransmissão de campanhas políticas fora
rádio e do televisão nas campanhas polimas dc Interesse nacional
do prazo fixado — explicou.
tlcas para as eleições municipais deste
na campanha eleitoral desPara as eleições estaduais, o prazo
ano está a cargo excluslvamonte do Trite ano é um fato do qual
permitido para a campanha é de 60 dias.
bunal
Superior
Eleitoral", explicou onnenhum político pode se esPara as municipais, o Código Eleitoral
tem o Ministro das Comunicações, Coestabelece 30 dias.
qulvar, Já que não passa de
mandante Euclides Quandt de Oliveira.
uma conseguêncla lógica do
O esquema para a participação de
Ele lembrou que, no caso da televlemissoras de rádio e televisão na campróprio modelo político brasão, em que as estações geradoras ficam
sileiro, que é excesslvamenpanha política deste ano será montado
ie modo geral nas Capitais dos Estados,
te centralizado.
pelo Tribunal Superior Eleitoral. "Não
a transmissão de campanha política musei como será resolvido o problema de um
Exemplificou 'o Senador
"Nas
nlclpal pode trazer problemas.
determinado Estado, como São Paulo, que
úlmlnero dzendo que hoje
tlmas eleições estaduais, por exemplo, boa
tem cerca de 400 municípios, onde toda
não 6 mais possível falar de
parte dos eleitores do Sul de Minas, onde
a geração de televisão é feita na Capital",
calçamentos tíe rua sem fa-,
não há geração local de televisão, votaafirmou. A transmissão de discursos de
lar em asf alto e, consequenram em candidatos de São Paulo", disse.
candidatos em emissoras de rádio que
temente, da política naciooperam em onda média local não trará
nal do petróleo, assim como
NOTA CONJUNTA
não é possível falar dos
problema, já que não atinge municípios
vizinhos.
Quanto à nota conjunta dos Ministéproblemas de mão-de-obra
rios das Comunicações e da Justiça que
municipal sem tocar na poINFRAÇÕES
Irá esclarecer toda a legislação sobre prolitlca salarial do Governo,
nunciamentos
fora
do
políticos
bem como falar em saneaO Ministro Quandt de Oliveira
prazo da
campanha eleitoral, Informou que não
mento básico sem analisar
ainda que esta não é a primeira vez disse
que
tem
dia
certo
para ílcar pronta, mas
ha suspeita de Infração ao Código Naa política oficial nesse seadiantou que pode sair ainda este mês.
cional
tor.
de
Telecomunicações
omisso— A nota não vai criar inovações, vai
nas que tenham transmitido por
propaganda
O LOBO E O CORDEIRO
apenas transcrever trechos do Código
eleitoral fora do prazo, referindo-se aos
Eleitoral, dos Estatutos dos Partidos, da .,casos que estão
sendo analisados pelo
O Senador Itamar FranLel 6091 (que dispõe sobre o abuso do
Dentei e que envolvem a Rádio Rio-Mar
co, que está em Juiz de Fopoder econômico) e do Código Nacional
e a Televisão Amazonas, de Manaus, a
ra articulando a campanha
de Telecomunicações, de modo a esclaRede Iracemlsta de Rádio, do Ceará, e a
do MDB para as eleições de
recer as disposições sobre a responsabiliRadio Cultura de Sergipe
novembro próximo, disse
que o Deputado Francelino
Pereira, em suas últimas
declarações, vem tentando
assumir o papel do cordeiro,
enquanto impinge à OpoAs principais determinações do Cómas politicos, de debates, entrevistas da
sição o do lobo, ou seja, que
digo Eleitoral e do Código Brasileiro de
mesma natureza e qualquer irradiação
em suas viagens dá a enTelecomunicações,
a que o Ministro
não registrada em texto, deverão ser contendpr que está se dedlcan-Quandt de Oliveira se refere, são estas:
servados
em arquivo pelo prazo de 20
do apenas a um hipotético
Ninguém poderá impedir a prodias depois de transmitidos, para as cone inofensivo turismo, eneleitoral,
nem
paganda
inutilizar, altecessionárias uo permissionárias até 1
quanto o MDB faz, adiantarar, ou perturbar os meios lícitos nela
Kwa e 30 dias para as demais".
damente, a sua campanha
empregados.
eleitoral.
O direito de propaganda não imO Código Eleitoral, no Art. 243, estaDisse o Senador Itamar
porta restrições ao poder de policia
belece que "não será tolerada propaquando este deva ser exercido em beneFranco que toda radicaliganda: I) — de guerra, de processos vloficio da ordem pública.
lentos para subverter o regime, a ordem
zação é inconveniente e que
A propaganda de candidatos a
política e social ou de preconceitos de
a Arena estaria se esquecargos eletivos somente é permitida após
raça ou classes; II) _ que
anicendo de que também é
a respectiva escolha pela convenção.
mosidade entre as Forças provoque
Armadas ou
classe política para conde(Arts. 248, 249 e 240 da Lei n<? 4 737
contra elas, ou delas contra as classes
de 15 de julho de 1965 — Código Eleitonar atitudes que a Oposição
e instituições civis; III) — de incitaral).
mento de atentado contra pessoa ou
está adotando, Atitudes que
bens; IV) — de instigação à desobedlênÉ extensa a legislação brasileira soela, Arena, gostaria de adocia coletiva ao cumprimento da lel de
bre as propagandas partidárias e eleitotar, mas que não adota, ou
ordem pública; V) - que implique em
ral, embora na maioria dos casos sejam
que adota disfarçadamente,
oferecimento, promessa ou solicitação de
repetição de conceitos normativos, com
dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantacomo, por exemplo, admitir
alguns conflitos: o Código Brasileiro de
Telecomunicações, por exemplo, no Art.
gem de qualquer natureza; VI) — que
que está também em franca
39, estabelece um prazo de 90 dias para
perturbe o sossego público, com algazarcampanha eleitoral, já que
ra ou abusos de instrumentos sonoros
a propaganda gratuita através da raé um Partido vivo.
sinais acústicos; VII) — por meio ou
diodifusão, antes dos pleitos nacionais e
de
— O que faz o Deputado
impressos ou de objeto, que
regionais. Posteriormente, inclusive pelo
inexpessoa,
Código Eleitoral, o prazo foi reduzido
penente ou rústica, possa confundir com
Francelino Pereira? — permoeda; VIII) — que prejudique a higiepara 60 dias no caso de eleições gerais
guntou o Senador Itamar
ne e a estética urbana ou contravenha
e 30 para as municipais.
Franco — Será que ele está
a posturas municipais ou a outra
As
restrições,
no
entanto,
estão
ciafazendo excursões turistiquer restrição de direito; IX) — quequalras em toda a legislação. O Art. 53 do
caluniar, difamar ou Injuriar
cas? Ou será que, assim coCódigo Brasileiro de Telecomunicações
quaisquer
pessoas,
bem
como
mo o Deputado Ulisses Guiórgãos ou entidades
considera abuso no exercício de liberdaque exerçam autoridade pública.
de de radiodifusão:
marães, está fazendo camPara evitar o chamado abuso do
panha para as eleições mu1) incitar a desobediência às leis ou
econômico nas eleições, o Congrespoder
nicipais? Será que ele exdecisões judiciárias;
so aprovou em 1974 a chamada Lei Etelcursiona, enquanto o MDB
vino Lins, que recebeu, na sanção
2) divulgar segredos de Estado ou
o
faz demagogia?
assuntos que prejudiquem a defesa naeleitoral,
cional;
çao
nao entrando na partidária,
e estabelece no Art. 12:
3) ultrajar a honra nacional;
4) fazer propaganda de guerra ou
— A propaganda eleitoral, no
de processos de subversão da ordem porádio
e na televisão, circunscrever-se-á, única
litica e social;
e exclusivamente, ao horário
gratuito
5) promover campanha discriminadisciplinado pela Justiça Eleitoral,
com
tória de classe, cor, raça.ou religião;
ELKE
a expressa proibição de qualquer
propa6)
insuflar
a
rebeldia
e a indiscipliganda paga.
MARAVILHA,
na nas Forças Armadas ou nas organizana loteca do amor,
O Tribunal Superior Eleitoral, em
ções de segurança pública;
só joga na coluna
junho de 1974, para ordenar toda legis7) comprometer as relações interlação sobre a propaganda partidária e
do meio.
nacionais do pais.
eleitoral, baixou a Resolução 9 609, uma
8) ofender a moral familiar pública,
consolidação da matéria. De uma forma
ou os bons costumes;
geral, a legislação trata mais da propa9) caluniar, injuriar ou difamar os
ganda eleitoral — historicamente um
Poderes Legislativos, Executivos ou Judiproblema
político — enquanto a partidaEM
ciário ou os respectivos membros;
ria recebe, apenas, algumas referências,
FATOSeFOTOS
até de apoio, como ocorre na Lei Orga10) veicular notícias falsas, com penica dos Partidos Políticos, no Art. 118,
rlgo para a ordem pública, econômica e
que garante a transmissão através da rasocial;
diodifusão, gratuitamente, pelo menos
11) colaborar na prática de rebelduas vezes por ano, de "congressos ou
dia, desordens ou manifestações proibisessões públicas para a difusão do seu
das.
NAS BANCAS
programa". O beneficio, segundo a lei,
A mesma lei, em seu Art. 71, par. 3.',
dependeria de regulamentação da Justiça
"as
determina que
Eleitoral, o que até agora não ocorreu.
gravações de progra-

As determinações da lei
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Francelino afirma que os
parlamentares da Arena
estão agindo pela vitória
'1A

mal°1' Part€ dos deputados e senarwnfí"?-aos contatos e articulações
oá&
„enV^f
com Â
as hítt
bases partidárias
todo o interior do pais
Javedficamos entusiasmopore estamos
comprometidos na luta pela vitória no pleito todos
municinai hdu ante quase uma hora com o
de
Goiás, Sr Irapuan Costa Júnior, oGovernador
«mente aa
da
Arena, Sr Francelino Pereira. i«presidente
arenlsta' mostrava-se particular«,pn2 satisfeito
colrfete com a evolução
mente
do processo eleitoral no Rio Grande do Sul, depois
de um contato
telefônico com o presidente da Arena
gaúcha lí
nador Tarso Dutra. Disse que o Sr Tarso
Dutia
conheci° Problema político do Estado
l EIW
"mais
Um relafcóri°

do ^

Limadôr'». 6U",he
ESPIRITO DE LUTA

O Sr Francelino Pereira
se mostrava de tal modo sa'tisfelto após o telefonema
do Senador Tarso Dutra
que disse:
Quando o Presidente
ida República chegar em
Vacaria, no Rio Grande do
Sul, vai encontrar uma Arena unida e coesa, dominada
por um grande espirito de
luta. Lá estarão, além de
muitos dos correligionários
do interior, os Senadores
Daniel Krieger e Tarso Dutra e a maior parte de nossa bancada federal.
Não existe um só Estado
da Federação, segundo o Sr
Francelino Pereira, onicle o
Partido náo esteja dominado por esse espirito de competição eleitoral, "pois as
divergências estão sendo esquecidas, todos trabalhando
pelo objetivo comum, que é
a vitória."
Nunca houve uma ausência tão grande de parlamentares em Brasília. Todos estão voltando às suas
bases para contatos e reuniões — disse.
A SUBLEGENDA
Não seria lógico, para o
Sr Francelino Pereira, ignorar as divergências que
existem em seu Partido. Advertiu, no entanto, que "todos os caminhos levam ao
município", observanldo que
a sublegenda abrigará os
grupos dissidentes que, ao

fim de tudo, somarão os votos recebidos para a legenda oficialA sublegenda, depois
de combatida por tantos
acabou de ser saudada por
opôs icionistas eminentes,
como o Senador Franco
Montoro, como uma solução
à mão para sanar as divergências partidárias.
Ainda fazendo elogios à
sublegenda, o Sr Francelino
Pereira disse que ela permite a intensa participação de
todas as correntes partidarias na eleição. Se cada um
procurar servir à sua
facção, todos terminam servindo ao Partido.
O presidente da Arena
afirmou que não tem se
descurado do entendimento
com as bases, ouvindo permanentemente queixas e
sugertões, além de manter
um constante fluxo de material informativo a respeito das realizações do Governo, sobretudo na área sociai. Inlormou que já foram
enviados mais de 100 mil
exemplares do discurso do
Presidente Geisel ao Partido e do seu programa e que
tem sido muito grande a receptividade, "tanto que conttnuamos a receber pedidos."
As perspectivas continuara animadoras e podemos esperar uma vitória
convincente — concluiu.
O presidente da Arena
vai hoje a Belo" Horizonte,
onde pretende passar o fim
de semana, voltando para
Brasilia segunda-feira.

Resende prevê que ainda
este ano serão feitas
mudanças na lei eleitoral
Brasilia — Ainda este ano deverão ser feitas aiteraçoes na legislação partidária e eleitoral, inclusive com a extensão da sublegenda
para o Senado,
afirmou o Senador Eurico Resende (Arena-ES),
que
nos últimos dias tem mantido uma série de contatos visando essas modificações.
O vice-líder da Arena no Senado, que''ontem
viajou para os Estados Unidos, onde ficará
até 2
de fevereiro, assinalou que as alterações
se proque
poe jamais se inspirarão em conveniências casuísticas, mas no propósito de atender a realidade nacional".
PROCESSO
AINDA INSTÁVEL
— Nos anos eleitorais, é
costume ocorrerem alterações na legislação especifica — disse o parlamentar
do Espirito Santo. — Acreditamos que 1976 não fugirá
a essa quase rotina. E não
é de estranhar-se que tal
aconteça, pois estamos num
país de desenvolvimento politico não consolidado. E' fora de dúvida que já conq u i stamos plenamente a
grande etapa democrática,
que é a realização de
eleições em todos os graus
e nos prazos estabelecidos.
Mas o processo eleitoral
ainda não adquiriu a desejada estabilidade, em vários
ângulos, que só o tempo,
com o aperfeiçoamento das
instituições, lhe conferirá.
Segundo o Senador, as aiteraçoes na legislação eleitoral nâo são apenas "desemas
jáveis ou legitimas",
correspondem "ao cumprimento de um dever precipuo do legislador, sob pena
de se contrariar o universalmente consagrado principio de que a ordem social
gera a ordem jurídica".
OPOSIÇÃO JA
NÃO REPUDIA
Explicou que o que se tem
em vista são as eleições .municipais e para o Senado. As
consultas que tem feito não
são de caráter oficial ainda,
mas se desenvolvem no que
chama de "ponderáveis correntes de nossos círculos
parlamentares". O presidente da Arena, Deputado
Francelino. Pereira, vem ouvindo e recolhendo sugestões e todos os subsídios
deverão ser encaminhados
a uma comissão especial
que funciona desde o tempo
em que o Partido era presidido pelo Senador Petrônio
Portela (PI).
— Quanto às eleições mu-,
nicipais — declarou o Senador Eurico Resende — a
preocupação maior é o mecanismo das sublegendas.

Estas, enquanto prevalecer
o bipartidarismo, não deverão ser extintas, operando como o "mal necessário"
que passaram a ser, a partir da extinção do multipartidarismo de triste memória. Mas necessitam sofrer
um disciplinamento adequado, de-modo que não fiquem marginalizadas signlficativas correntes.
— Antes, o instituto da
sublegenda era defendido
somente pela Arena. O
MDB o combatia ,com ferocidade, o que não mais
ocorre. A Oposição já não
repudia a sua prevalência.
Ao contrário, vai necessitar
do sistema no pleito deste
ano. Em conseqüência, a sublegenda passou a ser instrumento ou recurso d e
conveniência para os dois
Partidos. Por isso,, não é
mais difícil nos entendermos em torno do assunto.
SUBLEGENDA
DE RESERVA
A proposta que vem sendo trabalhada há alguns
dias pelo Senador é para
que as Convenções municipais se utilizem de inicio de
apenas duas sublegendas,
ficando a terceira à disposição do Diretório Regional,
que poderá oferecê-la a
uma terceira corrente que
haja comprovado ter significação eleitoral e que tenha ficado marginalizada
na escolha de candidatos.
Essa idéia ocorreu ao vice-líder no fim do ano passado, quando ele relatou no
Diretório Regional dois recursos do Pará.
— Os recorrentes — lembrou — alegando que haviam demonstrado-prestigio
eleitoral, através de votações expressivas conferidas a seus candidatos a deputados federal e estadual,
estavam impossibilitados de
Indicar postulantes às prefeituras e câmaras municipais, por não disporem de
influência .nos diretórios
municipais.

Leia editorial "Apatia Perigosa"
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Dilermando assumirá o II Exército as 10 h oras
Presidente abre em Vacaria
o Rodeio Crioulo e logo
depois volta a Brasília
Brasília e Belo Horizonte — Sem
pronunciamento previsto em sua agenda,qualquer
o Presidente Ernesto Geisel passa boa parte do dia de hoje
em Vacaria, no Rio Grande do Sul, onde assistirá
ao Rodeio Crioulo Internacional.
Presidente deixa a Base Aérea de Brasília àa
rruon°
7n30m, indo no BAC One Eleven até Lages,
em Santa Catarina, e daí, em automóvel, até Vacaria,
aonde chegará pouco depois das llh. Lá,
assistira a um desfile de cavaleiros e ao início ele
das movas.
e
PRONUNCIAMENTOS

O Presidente deverá conhecer a maquete da usina,
que será instalada na microrrcgião de Ouro Branco,
bem como os detalhes' íinais c\ò projeto. Na oportunidade, deverá anunciar
oficialmente a participação
da Slderbrás, da Usiminas
e do BNDE no empreendimento.
A principal finalidade da
visita presidencial será o
anúncio da aprovação do
projeto da Açominas e do
seu esquema financeiro, que
terá participação de 30% de
órgãos do Governo federal;
além da assistência técnica
e administrativa da Usiminas e financiamento de instituições inglesas," francesas
e alemãs.
O projeto está em exame
no Cpnsider e deverá ser
aprovado nos próximos
dias. Prevê uma produção
de 2 milhões de toneladas
de aço na primeira etapa,
4 milhões na segunda e 6
milhões na final.
O Secretário Márcio Garcia Vilela levou a Brasília
instruções do Governador
Aureliano Chaves para
acertar todos os detalhes
da visita presidencial. A ida
do Presidente ao local onde
será construída a usina ainda não foi, considerada, porque se trata de uma área
de 10 mil quilômetros quadrados onde não existem
canteiros de obras.

Terminado o almoço, por
volta das 15h, voltará a Lages, onde tomará um Avro
da FAB que o levará até
Curitiba para pegar o jato
presidencial. As 20h o Presidente estará
volta, indo
•direto para ade Granja
do
Riacho Fundo, onde passará o fim de semana.
Embora não previstos, é
possivel que haja pronunciamentos cm Vacaria. Um,
econômico, pelo Ministro
Alysson Paulinelli, sobre o
plano de estocagem da carne, e outro, político, pelo
Governador Sinval Guazelli.
Para acertar com os Gabinetes Civil e Militar os
detalhes finais do programa da visita do Presidente
Ernesto Geisel a Minas na
primeira quinzena de fevereiro, a fim de presidir o
ato constitutivo da AçomU
nas, seguiu ontem de Belo
Horizonte para Brasília o
Secretário de Governo, Sr
Márcio Garcia Vilela.
O programa da visita do
Presidente da República deverá prever uma permanência de dois dias em Minas,
como hóspede oficial do Governo estadual. Nesses dias,
ele receberá em audiência
as principais autoridades,
dirigentes das classes empresariais e trabalhadoras e
deputados e lideres políticos.

Falcão informa que Geisel
já recebeu parecer sobre
a reforma do Judiciário
Brasília — O Ministro da Justiça, Sr Armando
Falcão, informou ontem que já esta com o Presidente Geisel, para estudos, o parecer preparado pelo Procurador-Geral da República,
professor Henrique Fonseca de Araújo, sobre todo o trabalho realizado pelos tribunais estaduais e federais para- a reforma do Poder Judiciário.
Segundo o Ministro da Justiça, após o estudo
preliminar o Presidente Geisel se'reunirá com Mimstros e assessores para determinar os temas que
serão aproveitados na mudança, que ocorrerá inclusive com ampla reforma constitucional
OPÇÕES
Os principais debates sobre a reforma serão feitos
em reuniões do Presidente
com o Ministro Armando
Falcão e com o Procurador
Henrique Fonseca de Araújo. E' provável que os encontros sejam iniciados na
próxima semana.
A parte mais importante
dos estudos será a reforma
constitucional, para a qual
o professor Henrique F nise ca de Araújo preparou
aproximadamente 40 emendas, para serem aperfeiçoadas as escolhidas pelo Presidente da República. Todo
o capítulo da Constituição
que trata do Poder Judieiário será revisto.
O Tribunal Federal de
Recursos deseja que sejam
transferidas novamente para, a Justiça do Trabalho as
causas trabalhistas em que
forem partes a União, suas
autarquias e empresas pú-

São Paulo e Brasília -— A cerimônia
de transmissão do Comando do II Exército pelo General Ariol Pacca da Fonseca ao General Dilermando Gomes Monieiro será realizada às 10 horas dc hoje,
na Praça Mário Kosel Filho, com a presença do Ministro Silvio Frota e do Chefe do Estado-Maior do Exército, General
Fritz de Azevedo Manso.
O Ministro do Exército, que presidiu
ontem uma reunião do Alto-Comando
viaja para São Paulo esta,manhã, cedo.
O General Dilermando Gomes Monteiro
seguiu para a Capital paulista às I8hl5m
de ontem, chegando a Congonhas às
20 horas.

PREPARATIVOS
Os preparativos para a solenidade,
que será presidida pelo Ministro Silvio
Frota, estão concluídos. Apenas 26 autorldades civis e militares foram convidadas, das áreas, do Governo do Estado,

SEM DISCURSOS
Durante a solenidade de transmissão
do comando será lida uma ordem do dia
do Ministro Silvio Frota. Informou-se
que não deverá haver, além do documento ministerial, qualquer pronunciamento
ou discurso.
O expediente no QG do II Exército
foi encerrado ontem, como sempre, às 1%
horas. Alguns oficiais dlriglram-se ao Aeroporto de Congonhas, onde desembarcou, do inicio da noite, o General Dilermando Gomes Monteiro.
Sio

Paulo

Egídio diz que mudança
de comando é um assunto
exclusivamente militar

Cavaille
visita
Araripe

São Paulo — O Governador Paulo Egidlo Martlns afirmou ontem que "o afastamento do General
Ednardo d'Avlla Melo do Comando do II Exército é
um assunto estritamente militar e não deve ser felIa ilação de outra natureza. Ademais, não estamos
em hora propicia para fazer ilações de qualquer natureza".
Reafirmo que o Secretário de Segurança Pública do Estado de Sáo Paulo, Coronel Antônio Erasmo Dias — disse o Sr Paulo Egídio — merece a
minha mais completa confiança e permanecerá no
cargo enquanto eu for Governador.

Brasília — o Ministro dá
A c ronáutlca, Tenente-Brigadeiro Araripe Macedo, recebeu ontem a visita do Ministro dos Transportes da
França, Sr Mareei Cavaille,
que estava acompanhado
do Embaixador Michel Legendre, do secretárlo-geral
dos Transportes, Sr Claude
Abraham, e o presidente da
Aerospatiale, Sr Jacques
Mitterrand.
As 13 horas, o Ministro
da Aeronáutica ofereceu
um almoço aos visitantes,
no Clube da Aeronáutica,
que contou, também, com
as presenças dos TenentesBrigadeiros Deoclécio Lima
Siqueira, Délio Jardim de
Matos, João Camarão Teles
Ribeiro e o Major-Brigadeiro Joaquim Vespasiano.

Interpretação
Disse o Sr Paulo Egídio que "entendo a razão
dos boatos de que ele poderia ser afastado.- Muitos
podem interpretar que, com a mudança de Comando do II Exército, poderiam acontecer mudanças
na Secretaria de Segurança. Mas não é o caso. O
Coronel Antônio Erasmo Dias, continuará sendo Secretário da Segurança Pública do Governo do Estado.
O Sr Paulo Egídio Martins disse que conhece
pessoalmente o novo Comandante do II Exército,
General Dilermando Gomes Monteiro, "desde a época em que eu era Ministro o ele Subchefe da Casa
Militar do Presidente Castelo Branco, portanto, de
longa data".

Assunto de Governo
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Dilermando chegou a São Paulo acompanhado

de
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Alto-Comando reúne-se no DF
Brasília — Sob a presidência do Ministro Silvio Frota, o Alto-Comando do
Exército esteve reunido extraordináriamente ontem, durante quase duas horas, mas nada foi revelado a respeito
dos assuntos examinados.
Depois da reunião, os Generais aimoçaram juntos e retornaram todos aos
seus pontos imediatamente. Estiveram
presentes os Comandantes dos quatro
Exércitos.
PARTICIPANTES
Participaram da reunião os Generais
Fritz de Azevedo Manso, Chefe do Estado-Maior do Exército, que foi promovido
a quatro estrelas em março de 1974 e
comandou o IV Exército, de onde saiu
para o EM em conseqüência da morte
do Ministro Dale Coutinho, que foi substituido pelo General Silvio Frota; Reinaldo Melo de Almeida, Comandante do
I Exército, foi promovido ao último posto
em novembro de 1973 e antes íoi Chefe
do Departamento-Geral de Serviços; Dilermando Gomes Monteiro, Comandante
do II Exército, que foi promovido a quatro estrelas em novembro de 1974 e ocu-

blicas. O Superior Tribunal
Militar quer eliminar o recurso ordinário ao Supremo
Tribunal Federal contra
suas decisões.
A Justiça do Trabalho,
por sugestão do Supremo
Tribunal Federal, poderá
eliminar os juizes leigos. Na
justiça comum estadual, poderão surgir tribunais divididos em câmaras especiaUzadas, por sugestão também
do Supremo Tribunal Federal.
A reforma judiciária se
completará com a reforma
dos códigos, principalmente
os de Processo Civil e Penal,
e a alteração das leis de organização e divisão judiciaria dos Estados.
A reforma dos códigos sãrá feita para simplificar è'
tornar a Justiça mais eficiente e rápida, com a
adoção definitiva dos nrocessos com rito sumanssimo.

Poder Judiciário, Assembléia Legislativa,
Prefeitura, Câmara Municipal, Marinha
e Aeronáutica.
Para a prestação de honras mllltares, foi destacada a guarda do 2.° Batalhão dc Policia do Exército, que dará
serviço no QG do II Exército ate março
próximo, quando será substituído pelo 2.°
Batalhão dc Guardas.

pávà o Departamento de Ensino e Pesquisa até anteontem: Oscar Luiz da Silva, que chegou ao último posto cm julho
de 1972 e presidiu a Comissão Geral de
Investigações; Moacir Barcelos Potiguara, Comandante do IV Exército, que chegou ao último posto em julho de 1974,
foi do Gabinete do ex-Ministro Orlando
Geisel; Ramiro Tavares Gonçalves, Chefe do Departamento-Geral do Pessoal,
General-de-Exército desde julho de 1973;
José de Azevedo Silva,, Chefe do Departamento-Geral de Serviços, que alcançou o último posto em julho de 1974;
Euler Bentes Monteiro, Chefe do Departamento de Material Bélico, General-deExército em 31 de março de 1974; Venitius Nazareth Notare, Chefe do Departamento de Engenharia e Comunicações,
no último posto desde 31 de março de
1974; Ariel Pacca da Fonseca, Comandante interino do II Exército; Tasso Vilar de Aquino, Chefe interino do Departamento de Ensino e Pesquisa; Fernando
Bethlen, do Comando Militar da Amazònia, e Darci Lázaro, do Comando Militar
do Planalto.
A reunião íoi secretariada pelo General Arnaldo Calderari.
V

Ednardo passa dia tranqüilo
São Paulo — O General Ednardo
d'Ávila Melo, ex-Comandante do II Exército, reafirmou ontem sua disposição de
mudar-sè para o Rio de Janeiro, onde
aguardará a sua transferência
a reserva, mas isto só acontecerá para
dentro de
cinco dias ou mais. O General passou o
dia de ontem em casa, descansando.
Disse também que concederá uma
entrevista coletiva aos, repórteres que cobriam a área durante o seu comando,
afirmando que "esta é unia
que
cumprirei antes de ir para promessa
o Rio de Janeiro". Segundo amigos do General, ele
prefere não comentar assuntos relacio-

nados com a profissão, dedicando-se no
momento à leitura de livros comprados
há tempos.
TRANQÜILIDADE
O General Ednardo dAvila Melo busca na leitura e no envelhecimento de
gravuras uma distração enquanto descansa.em sua casa do Jardim América.
À tarde de ontem, o General Ednardo d'Ávila Melo recebeu alguns amigos,
aos quais reafirmou a sua disposição de
transferir-se para o Rio de Janeiro. O
General tem um apartamento no Leme.

O Governador recusou-se a prever se a defesa
do Ato" Institucional n.° 5 pela Arena poderá ajudar,
eleitoralmente, o MDB, "pois não disponho de uma
bola de cristal eletrônica nem atravesso a ponte
antes de chegar a ela. Quanto a mim, acho que dá
para brigar. E o que tenho feito, nestes últimos meses, a não ser defender o AI-5 politicamente? Nunca fugi do problema em qualquer instante, inclusive
durante a última campanha.
Tenho compromissos apenas e exclusivamente com o Presidente da República, que me deu uma
missão revolucionária, a de governar o Estado de
São Paulo. Fora disso, não tenho compromisso de
espécie alguma com quem quer que seja — disse o
Sr Paulo Egídio.

Política de Governo
O Sr Paulo Egídio Martins defendeu a lirwdade
dos membros do seu Governo de defenderem posições antagônicas antes de ser estabelecida unia política de Governo. Mas afirmou que não transigirá
na decisão sobre qual a política mais adequada e
depois disso ninguém mais poderá levantar qualquer
dúvida.
Aliás — disse — aprendi isso com o Presidente Castelo Branco, que até incendiava o debate,
antes, mas que não permitia discussões depois. Acho
estranho que se comentem os debates sobre as politicas a serem adotadas pelo Governo federal, principalmente no campo econômico. É natural. Depois de
decididas as diretrizes, não. Lembro-me de que uma
vez, quando Ministro da Indústria e do Comércio,
por causa de um problema na sucessão governamental em São Paulo, fui entregar o cargo ao seu
dispor. Muito sério, o Presidente me perguntou:
"Desde
quando, Sr Ministro, o seu cargo deixou de
estar à minha disposição?". Os Ministros do Fresidente Geisel e os seus secretários de Estado e.stão
semj.re com o cargo à disposição do Presidente e do
Governador.

Ulisses
No Estado de São Paulo — disse — tenho encontrado a Arena mais forte nas áreas rurais e nas
cidades menores, ao contrário du que o presidente
do MDB, Deputado Ulisses Guimarães, afirmou. O
Deputado está desejoso que isso ocorra e está no
seu direito de desejar, é seu papel. Mas não acredUo
que o MDB tenha se fortalecido no campo e nas
pequenas cidades. Em contrapartida, afirmou que
há anais de fortalecimento da Arena nas cidades
médias e de porte maior.

FAB promove
Brigadeiro a
31 de marco
Brasília — A Comissão
de Promoções da Aeronáutica, presidida pelo TenenteBrigadeiro Deoclécio Lima
Siqueira, reuniu-se ontem
durante cinco horas, para
tratar do quadro de acesso
para a escolha de Brigadciro, dia 31 de março próximo.
Existe apenas uma vaga
para Tenente-Brigadeiro
em virtude da passagem
para a reserva, do Tenente-Brigadeiro Faria Limi,
em dezembro último.

Karan trata
dc hidrografia
cm M. Grosso
Cuiabá — Em sua primeira visita ao Governador
Garcia Neto, após assumir
o comando do 6o Distrito
Naval, o Vice-Almirante Alíredo Karan informou que
os trabalhos de pesquisa hidrográfica atualmente desenvolvidos no rio Paraguai
serão intensificedos este
ano pelo navio Caravelas.
Segundo o novo comandante do 6o Distrito Naval,
a Marinha de Guerra da
Bolívia deverá anunciar, na
próxima semana, um plano
de instalação de seu 5o Distrito Naval em Santa Cruz
de La Sierra, a fim de esta- belecer contatos mais
estreltos com a Marinha Brasileira. "Poderemos, inclusive, manter operações conjuntas, semelhantes às que
o Brasil desenvolve com o .
Paraguai" — declarou o
Vice-Almirante Alfredo Karan.

Ministério das Relações Exteriores
INSTITUTO RI0-BRANC0
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Rede desiste de abrir novas Emedebista
linhas e melhora as que tem de Recife
pede união

Quutorzc meses após seu
lançamento, o Programa de
Desenvolvimento Ferroviario 75/70 foi reformulado. E
mudou multo, Agora, a Hede pretende reformar e cxpiorar melhor as linhas que
tem, em vez de se fixar em
obras novas; alteraram-se
metas e prazos; o programa
Inicial está dividido em dois
loíes, um deles para execvicão depois de 1970.
O volume de Investimentot crescerá substancialm;nte, passando de Cr$ 30
bilhões 500 milhões, a preços de 75, conforme a concepção Inicial, para Cr$ 83
ullhões 157 milhões íatuallvjados). Mas a divisão em
doij lotes, adequando metas
físicas e capacidade de inves;imento, limitará em Cr$
67 bilhões as aplicações até
o final de 79.
CRÍTICA E MUDANÇA
Desde seu lançamento,
em outubro de 1074, o Programa de Desenvolvimento
ferroviário sofria severas
v riticas, dirigidas principalnente ao infradimensionamento de recursos para o volume de realizações
que pretendia. Com o propósito de corrigir, a um só
tempo, todas as deficiências
crônicas acumuladas ao
correr dos anos no setor
ferroviário, iria pulverizar
recursos, sem garantia de
resultados práticos.
A reformulação do PDP
foi aprovada neste final de
semana pelo Ministério dos
Transportes. Comparandose as grandes metas, conforme fixadas inicialmente,
e a nova situação, surge um
primeiro quadro das mudanças. A construção de 3
mil 800 quilmetros de variantes e linhas novas foi
reduzida para 2 mil 500 quilômetros.
O item melhoramentos de
linhas existentes, previsto
em 74 para 10 800 quilômetros de linhas, subiu, agora,
para 14 mil quilômetros. A
eletrificação, como meta
até 79, ser? de 900 quilômetros e não de 3 200, como fixava o PDF, antes da refor-

mulação, E haverá unlflcação do bitola om 500 quilômetros, quando a primeira prevlsn-; era dc 1 430 quilômetros.

melhorada, pois em 1978 doverá estar em condições de
Recife — Enquanto so comentaya o agravamento da
transportar 45 milhões do
crise no MDB pernambucatoneladas anuais.
no — a ala moderada fez
Esta linha, principal rossorlns restrições ao Deputaponsávol pelo transporte, de do Ulisses
NORDESTE ENTROU
Guimarães por
minério da Rede (atende à
As ferrovias do Nordeste, Minerações Brasileiras Reu- ter limitado sua visita a Caruaru, prestigiando ma'is o
que não estavam incluídas nldas e à exportação pelo
no programa de Investi- Porto do Rio) transportou grupo autêntico — o secrementos ati 79, conforme foi ano passado, ainda com ai- táulo do Diretório Regional,
lançado o PDF ganharam, to índice de descarrila- Deputado Marcus Cunha,
reconheceu a existência de
agora, com a reformulação, mentos, 20 milhões de tonerecursos da ordem de Cr$ ladas. Seus engenheiros ad- posições antagônicas
que,
na sua opinião, 'represen2 bilhões 606 milhões, destl- mltcm que a linha, no estatam
uma
ação
lmpatriótica
nados a projetos diversos, do. atual, tem capacidade
desde melhoramentos d o teórica de transporte da or- c favorecem a subversão de
via permanente a cons- dom de 30 milhões de tone- valores.
O parlamentar fez um
trução de variantes, pátios, ladas/ano.
apelo aos oposicionistas pamodernização de material
Com a reformulação do ra que unam suas forças,
de transporte, etc.
•PDF, a Estrada de Ferro reforçando, ao invés de
A ligação Belo Horizon- Leopoldlna
— antes relega- anular, a luta pela redemote-Itutinga-Volta Redonda,
da
a
secundário — cratização e pela salvaguarplano
397 quilômetros de novas 11destaque. Um novo da dos direitos humanos.
nhas Já conhecidas como ganhou
trecho, de 70 quilômetros, Sabe-se que o grupo modeFerrovia do Aço, consumirá
ligará Ipatinga—Capitão rado da Oposição pretende
quase um terço dos Investi- Martins, ao mesmo
tempo se reunir em fevereiro para
mentos, até 1979. Tomada
avaliar os efeitos da visita
sua
bitola
será
que
alargaisoladamente, é a obra que da
(para l,60m) no trecho do Sr Ulisses Guimarães.
mais receberá recursos, pois
Capitão Martins—Ponte Noos investimentos nela atinva—Visconde do Rio Branco DISPUTA
girão Cr$ 17 bilhões 609 mi- (174 km). A Leopoldina,
até
lhões.
Observadores
acreditam
1978, deverá ter condições
Quando foi lançado o de transportar
que a inquietação dos mem6
milhões
de
PDF, em outubro de 74, esta
bros da ala moderada deveobra, que seria a mais im- toneladas/ano, quase 10
zes sua capacidade 'atual. ve-se ao fato de o Deputado
Ulisses Guimarães
portante do qüinqüênio, ti- Assim, a Leopoldina
e a nhecldo o Senador ter reconha custo estimado de Cr$
Marcos
Central do Brasil, que é a
8 bilhões 596 milhões e esta- "linha
Freire como o mais forte
do
Centro",
poderão
ria operando, já eletrificacandidato oposicionista à
da, em 1978. Foi, ao contra- atender à demanda de sucessão governamental,
transporte que deveria ser
rio, a obra o,ue mais proble- suprida
contrariando os
defenpela Ferrovia do dem a escolha do que
mas criou para o Ministério
ex-MinlsAço.
dos Transportes, no setor
tro da Agricultura Armando
ferroviário. Juntamente SEDE FICA
Monteiro Filho, considerado
com o sistema suburbano NO RIO
pelo Deputado Sérgio Murilo e pelo ex-presidente do
do Grande Rio, foi uma das
Conforme foi lançado, o Diretório Regional, profescausas d a reformulação,
ano passado, na direção da PDF previa cerca de CrS sor Pinto Ferreira, como a
250 milhões aplicados em solução ideal para 1978. O
Rede Ferroviária Federal.
dois itens da rubrica "Oucandidato moderado é muitre 3 Investimentos": cons- to.ligado a empresários do
AGORA,
trução e instalação do ecli- setor açucareiro e isso, seSEM PRESSA
ficio-sede e mudança da gundo alguns políticos, conCom a reformulação do sed: da RFF para Brasilia.
cribuiria para fortalecer o
PDF, que se calcou em no- Foi outra coisa que. mudou:
MDB diante dos grupos
vos dados conjunturais — o assunto só será tratado conservadores que temem a
um deles o atraso no plano depois dè 1979 e até lá a conquista do Poder pela
de expansão siderúrgica — RFF permanecerá no Rio.
Oposição.
a Ferrovia do Aço não será
Quanto a Estudos e Proconstruída no mesmo ritmo jetos, com investimentos
desejado inicialmente. Ago- p r ogramádos inicialmente
jurema pretende
ra, não tem mais prazo rigi- em CrS 400 milhões, na reampliar vantagem
do para conclusão, mas a formulação os recursos fo"linha
do Centro", ligação ram elevados para CrS 913
Brasília — "A Arena tem
Rio—Belo Horizonte, será milhões.
uma posição em Pernambuco simplesmente invejável,
a tal ponto que, ali, o MDB
não tem a menor chance de
vitória. E toda a minha luta
Com a reformulação do ploração da RFF, em 1974, de
passageiros de longo per- de agora consiste em amPDF, a Rede Ferroviária foi.1,49, melhor
em 73, curso, de modo a atingir "e pliar essa vantagem, que já
Federal fixou novas "metas qua'ndo atingiu que
1,57; bem se possível ultrapassar" o nos coloca com 156 prefeitos
mínimas" a serem atingidas melhor que em 19*64 — 3,15, aproveitamento
médio de dos 164 municípios existehaté 1979, uma delas a de diziam os relatórios.
70%. A nova colocação do tes, enquanto os adversários
"alcançar
e manter um inA RFF tem agora como problema permite prever
têm, portanto, apenas oidice de 80% de trens no ho- meta criar condições
a RFF se interessará, to" — declarou, ontem, na
para
que
"redução
rário, conseguindo pontuali- uma
anual de 10% além da carga, por passa- sede da Arena, ao deixar o
dade tanto no transporte do coeficiente de exploração
mas oferecendo ser- gabinete da Presidência, o
de passageiros como na en- a partir de 1978, admltin- geiros,
Deputado Aderbal Jurema,
viço adequado.
trega das cargas nos pontos do-se sua elevação, até
presidente da Arena perPOLÍTICA
PESSOAL
de destino".
nambucana.
aquela data, como conseA empresa orientará sua quência do esforço necessáAcrescentou que "uma
Para alcançar as suas
ação, ajora, em função de rio para a recuperação do metas, a Rede Ferroviária publicidade, negativa protrês objetivos, apresentados sistema a curto
ciira às vezes, esconder
prazo, bem Federal, na medida
pela or^em: aumentar a como da reavalização do pretende, criar padrões que
a
verdade,
mas
agora
opesua participação no merca- ativo e atualização do capl- racionais
confiáveis, depen- que a imprensa vem dando de serviços de transpor- tal da empresa." Em outras dera sobretudo
do trata- do .destaque às noticias
te; melhorar a eficiência de palavras, a RFF vai aumenmento que dispensará a de nosso Partido, podesuas operações e qualidade tar seus prejuízos de opemos oferecer dados ilusdos serviços prestados; e ai- ração, a fim de recuperar seus funcionários, que hoje trativos". Disse que messão
cerca
115
mil,
de
em
tocançar o equilíbrio econô- o sistema, esperando, a parmo os municípios mais immico-íinanceiro a longo tir de 1978, uma resposta de do o pais. Como diretriz, no portantes da área metropo-.
capitulo Recursos Humanos,
prazo.
receita.
o PDF promete formular e litana do Recife estão nas
mãos da Arena, como JaPREJUÍZO CRESCE
criar uma politica de pes- bòatão,
PARA PASSAGEIROS
Olinda, Paulista,
Com a revisão do prograAlém do transporte su- soai. Este trabalho está sen- Cabo, Ipojuca e São Louma; uma das metas inicial- burbano nos grandes cen- do realizado, no momento.
renço. ¦ •
A curto prazo, contudo,
mente previstas — o equili- tros populacionais, com ên"adoção
de uma MAIORIA
brio econômico-íinanceiro faze especial na reformu- promete a
da RFF — não terá nenhu- lação do PDF, ele trata politica salarial compatível
ma importância na sua exe- também de um item que com a.s condições vigorantes
Lembrou o Deputado
cução. O novo PDF elimina, estava fora do programa, no mercado de trabalho." Aderbal Jurema que, mesde saida, um velho artificio quando de seu lançamento: Como ainda está em* fase de mo no Recife, a Arena deestatístico empregado nos o passageiro de longo per- estudos, o programa ainda ¦tem a maioria, pois conta
relatórios da empresa, para curso. A RFF observará,,
não é explicito quanto ao com 12 vereadores numa
mostrar que o sistema esta- agora, como diretr'z "res- que oferecerá, embora as Câmara Municipal de 21,
va em recuperação.
tringir o transporte de pas- diretrizes gerais jh. tenham enquanto que conta com
Trata-se do "coeficiente sageiros de longo percurso criado, dentro da empresa, nove diretórios zonais orgade exploração", que é obtido às linhas onde a RFFSA pu- um ambiente de expectati- nizados enquanto o MDB
tem apenas sete.
pela relação despesa/ der oferecer um serviço va. A direção da RFF já gareceita. Com índice igual a adequado."
— Na Assembléia, temos
rantiu várias vezes que o
1 indica equilíbrio; se supeNeste caso, a meta mini- item pessoal consumirá 29 deputados e ó MDB 13
rior ai mostra prejuízo; ma fixada até 1979 é a de grandes- recursos, "certa- De 164 municípios, o MDB
se inferior a 1 demonstra melhorar a utilização dos mente um dos mais signifi- tem apenas nove prefeitos.
lucro. O coeficiente de ex- lugares oferecidos dos trens cativos da programação."
A Arena, segundo o Sr
Aderbal Jurema, tem diretórios em todos os 164 municipios, sendo que 143 já
registrados, enquanto que o
Relegado a plano secun- em caráter de emergência, dade, as indústrias nacioPartido adversário, até há
dário, no lançamento do apenas para estancar a depouco, só contava com 40
nais do setor ferroviário."
PDF, o transporte suburba- teríoraçãó do sistema.
diretórios organizados.
,
no de passageiros receberá
O presjidente da Arena
RIO E SAO PAULO
Na
reformulação,
os surecursos consideráveis, com
pernambucana
disse que os
sua reformulação, e no Rio Ibúrbios do Rio e de São
¦ Os investimentos do
Departamentos de Servidoe São Paulo serão investi- Paulo aparecem còmò um grama ferroviário, nos prosu- res Públicos, Trabalhista e
dos cerca de Cr$7 bilhões, f item especial. As m et á s, búrbios do Rio e de São Estudantil "estão dando
até 79:— equivalente a 10% com relação a este serviço, Paulo, serão agora os segrande dinamização ao Pardo montante do programa.
foram fixadas pela RFF guintes:
tido".
Desta vez, a RFF fixou com uma condição: as 11Rio — 1976 — Cr$ 1 binietas para transporte su- nhas serão capacitadas pa- Ihão 605 milhões; 77 —
burbano em Salvador, Reci- ra o volume de passageiros Cr$l bilhão 700 milhões; 78
"o cresci- *- Cr$845
fe, Belo Horizonte, -Fortalemilhões; 79 —
pretendido, masza, Curitiba e Porío Alegre, -mento da frota de trens- Cr$ 910 milhões. Com invéssendo que no Rio e em São unidaae ficará condiciona- timentos de Cr$ 76 5 miPaulo capacitará os siste- do às facilidades concedidas lhões, ano passado, o global
As
mas para transportar um pelo Governo para impor- ascende a Cr$5 bilhões 200
MENINAS-MÁES
mínimo de 180 milhões e tações e/ou .à evolução da milhões.
de Ipanema não
São Paulo — 1976 —
150 milhões de passageiros, capacidade nacional de proestáo nessa de
Cr$200
—
milhões;
77
anuais, respectivamente, a dução deste tipo de equipaCr$610. milhões; 78 —j
mento,
no
padecer no
período".
partir de 1980.
Cr$550 milhões; 79 —
Quanto a material de Cr$ 500 milhões.
paraíso.
Somados os
AGORA, ISOLADOS
transporte, como Item ge- invés timentos realizados
ral, a reformulação do PDF ano passado, Cr$102 miNo lançamento do PDF,
prevê aquisições no valor de lhões, o global atingirá
em outubro de 74. s sisteCr$10 bilhões 458 milhões Cr$l bilhão 962 milhões.
mas suburbanos do Rio e de
EM
até 1979. No capitulo das Todos os valores estão a
São Paulo estavam comFATOSeFOTOS
Diretrizes, no tocante a pa- preços de 1976.
preendldos no capitulo,MoOs investimentos em sisdernização de Ferrovias. O trlmônlo, material e finan- . temas suburbanos
de outras
"ao
primeiro Iria receber, até ças, fixa que., procederá
cidades estão compreendilevantamento
das
79, Cr$ 745 milhões, e São
projeções dos em vários
programas.
Paulo até 77, Cr$ 402 , ml- das necessidades da RFFSA, Só aparece,
isoladamente, o
NAS BANCAS
lhões. Os recursos previstos com vista a oferecer subsi- de Recife,
terá investique
nele para o Rio eqüivalem ao dios ao Governo para dl- mento de
Cr$30 milhões,
menslonar, com racional!- em 1979.
que está sendo gasto, agora,

Pontualidade c mela a cumprir

Subúrbio absorve 10% do programa
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Erasmo protestou por não ter sido proclamado
presidente da Executiva pelo crüériode' idade

Senador acha que Geisel
mantém posição sobre
a plenitude democrática
Brasilia — O Senador Wilson Gonçalves (Arena-CE) está convicto de que as intenções do Presidente Geisel permanecem as mesmas, no
que diz
respeito à obtenção da plenitude democrática
e
apontou como prova de distensão política a realização de forma democrática do pleito de 1974.
O vice-presidente do Senado declarou-se favoravel à criação de mais dois Partidos, com a ressalva de que isso não deve ocorrer em vésperas de
eleições, pois assim "se teria a impressão de mais
uma medida eleitoral do que de uma reforma nolítica".
OS MALES
Para o Senador cearense, a Arena
de
um vicio de origem que ninguém quis padece
ou pôde
consertar".
— Nascida historicamente da
junção artificial
de contingentes politicos diversos e até conflitantes
no passado, numa hora grave e insegura cm
como bem supremo, era indispensável salvarqueo
Brasil, a Arena, como o MDB, se caracterizou como
Partido heterogêneo.
O que se tem verificado, segundo ele, é "uma
luta quase incessante de grupos internos, um desejando predominar na obtenção de postos de mando
para aniquilar ou esmagar o outro, esquecido de
que estão eles, desse modo, se enfraquecendo mutuamente em relação ao adversário comum,
que, cmbora padecendo do mesmo mal de origem, tem
a seu
favor a condição cômoda e fácil de ser Oposição
e limitar-se a apontar o que considera erros e omissoes do Governo".
OS REMÉDIOS
O Senador Wilson Gonçalves aconselha aos
correligionários "uma' meditação profunda" sobre
o momento político.
— Sem nenhuma jactancia — declarou —
podemos afirmar que da nossa compreensão
patriótica dependerá seguramente o futuro democrático
dos ideais revolucionários, graças aos quais temos
tido até hoje, através de Governos compenetrados
de seu relevante papel, um ambiente de
paz, liberdade, trabalho e progresso.
Além da pacificação das lideranças da Arena
nos Estados e Territórios, o Senador cearense considera necessária uma mudança de métodos na
"intervivència
dos representantes e parlamentares
do Partido com os diversos órgãos da Administração
federal e das estaduais".

Aires quer os prefeitos
de áreas metropolitanas
nomeados por governador
Brasilia — O Deputado Darcilio Aires (ArenaRJ), cuja base eleitoral fica na Baixada Fluminense
sugeriu ontem a escolha dos prefeitos dos municipios que integram as áreas-metropolitanas pelos governadores de Estados, embora os vereadores continuassem a ser eleitas pelo povo.
O parlamentar fluminense argumenta
que os
prefeitos dos municípios que integram, por exempio, as áreas da Grande São Paulo ou do Grande Rio
não têm quase nada mais a fazer, a não ser apanhar lixo e tapar buracos, pois o Governo federal
assumiu a responsabilidade pelas obras dé infraestrutura, como água e esgoto, que realiza através
dos Governos dos Estados.
EFICIÊNCIA
O Sr Darcilio Aires sustentou que a nomeação
dos prefeitos pelos Governadores daria maior eficiência às realizações administrativas essenciais reclamadas por essas zonas metropolitanas, hoje uma
fonte de problemas para os Governos.
Os recursos vêm todos do Governo federal.
Agora mesmo, foram liberados Cr$ 20 milhões
para
São João de Meriti, cujo Prefeito é do MDB. Houve
uma grita da Arena, mas eu acho certo que a Revolução não faça distinção entre Arena e MDB
quando se trata do interesse público — disse.
Ó Prefeito de Petrópolis, Sr Paulo Rattes,
que
está fazendo uma boa administração, vai receber
Cr$ 50 milhões para resolver os problemas de infraestrutura da cidade. E, queiram ou não queiram,
vai ficar na história.
O representante fluminense não quis discutir,
no entanto, a tese de politicos da sua região
que
consideram as administrações dos prefeitos nomeados, como é o. caso de.Duque de Caxias, Município
de.interesse da segurança nacional, "prejudiciais ao
interesse público",
•
No caso de Duque de Caxias, o Deputado federal
Ario Teodoro, do MDB, afirma que a cidade "paga o
preço da insensibilidade dos' prefeitos nomeados para os problemas locais". Lembrou que o General
Carlos Marciano de Medeiros, o primeiro Prefeito
nomeado do Município, "só deixou dividas depois de
quatro anos de administração, ruas esburacadas e
um quadro de pessoal desmotivado",

Erasmo vai à Justiça para
ser proclamado presidente
da Executiva do MDB do Rio
Após a eleição de ontem para a Executiva Regional do MDB fluminense, políticos que figuraram
na chapa encabeçada pelo Deputado Erasmo Martins Pedro, que tem 54 anos, anunciaram o
propósito de recorrer à Justiça Eleitoral, "para sanar a
omissão do presidente da Mesa, Senador Benjamim
Farah, que não proclamou eleitos os candidatos mais
idosos, em virtude do empate de 22 votos. O cabeça
da outra chapa, Senador Saturnino Braga, tem 43
anos.
Diante do fator idade, que é tradicionalmente
adotado para decidir empates em eleições
a
direção de órgãos colegiados, incluindo-se as para
Mesas
do Senado, Câmara Federal, Assembléias Legislativas e Câmaras de Ve-eadores, a maioria do MDB
sustentava que o Sr Erasmo Martins Pedro é virtualmente o novo presidente do Partido Por
esse
critério, o grupo chaguista
garantirá, ainda, com o
ex-Deputado Getúlio Moura e o Deputado federal
Ario Teodoro, os cargos de 2° vice-presic"l°nte
e de
secretário-geral na Executiva.
NO TRE
A apuração dos votos foi
feita pelo Senador BenjaUm outro grupo de politimim Farah, que ao constacos da corrente liderada petar o empate de 22 votos
lo eX-Governador Chagas disse
que não poderia toFreitas, que também promar nenhuma decisão e que
testou contra a omissão da
encaminharia o problema,
proclamação dos eleitos, depara solução, à Justiça Eleifende, por sua vez, a tese de toral. O Deputado Erasmo
que sendo a chapa una, "esMartins Pedro chegou a íe
tacia eleita aquela cujo calevantar para protestar,
beca fosse o mais idoso". A
mas o presidente da Mesa
prevalecer esta tese estaria encarregado da votação fez
eleita, então, toda a chapa
soar as campainhas e deu
encabeçada pelo Sr Erasmo
a reunião por encerrada.
Martins Pedro.
—
O empate de 22 votos na mou Isto é absurdo — afireleição para a Executiva Pedro o Sr Erasmo Martins
Regional do MDB foi provo- deres para um grupo de lioposicionistas — porcado por uma viagem inesem decisões como esta
que
perada do Deputado Ema- o desempate é feito
legalnoel Waisman à Argentina. mente
tomando-se por base
Ele pertence ao grupo cha- o
fator idade e eu sou um
guista e fez chegar ao De- pouco mais velho
do que o
putado Ario Teodoro, na meu opositor.
manhã de ontem, um teleO ex-Vice-Governador do
grama passado de Buenos
Aires, informando que a extinto Estado da Guanabafalta de^passagens, nos vôos ra tem 54 anos e o Senador
regulares das empresas aé- Roberto Saturnino Braga
reas que exploram a linha 43. Eles, depois de terminaentre a Capital argentina e da a reunião, acompanhao Rio, impediriam sua pre- ram a feitura da ata, numa
sença na reunião que elege- sala isolada, tarefa que couria a primeira Executiva do be ao Deputado federal Rubens Dourado,' Secretário
MDB no Estado.
eventual da sessão. ProcuAtravés de questões de raram
não fazer comentaordem sustentadas pelos rios
Deputados Erasmo Martins tos sobre os acontecimenPedro e Cláudio Moacir, o nião, que marcaram a reuatentos, apenas, às
grupo chaguista defendeu a frases
convocação do primeiro su- das no que iam sendo lançalivro de atas.
plente do Diretório Regional, Sr Luiz Carlos Cruz. ABALADO
mas a Mesa indeferiu a
pretensão. O telegrama do
Com
Sr. Emanoel Waisman, co- temente as mãos permanensobre o rosto, o
mo prova de seu impedi- Deputado
federal
Adbon
mento, foi apresentado. Os Gonçalves,
de 62 anos, cheprotestos dos dois parla- gou à sede do MDB
para
men tares figuraram na ata,
participar da reunião,
mas o telegrama, considera- volta das 15 horas. Não por
esdo prova material para um condia um certo nervosisrecurso
à Justiça mo, que o Deputado estapossivel
Eleitoral, entregue ao Pro- dual Fernando Leandro seu
curador-Geral da
extinta vizinho em São João de MeComissão Provisória, S r. riti, procurava esclarecer
Manoel Franco, desapare- "como resultado de uma noiceu.
te de horror".
/
E completou:
NERVOSISMO
— O Abdon recebeu muitas ameaças, por telefone,
A reunião do Diretório de
que levaria um tiro caso
Regional do MDB para a aparecesse
aqui para votar
eleição da Executiva foi e garantir a vitória
da chamarcada pelo nervosismo pa encabeçada
Deputapelo
dos partidários das duas do Erasmo Martins Pedro.
chapas. O primeiro protesto E se isso não bastasse,,
ainpartiu do Deputado Cláudio da foi obrigado, quase.iao
Moacir de Azevedo, que es- amanhecer, a comparecer
tranhou a presença do Se- ao Rio,
para um encontro
nador Amaral Peixoto,, na que lhe disseram ser de indos
trabalhos
presidência
teresse familiar. Q u and o
da eleição.
descobriu o golpe estava
O liderda bancada oposi- diante do apartamento,do
cionista na Assembléia Le- Sr Amaral Peixoto.
gíslativa explicou, em
Um forte calor que fazia
questão de ordem, que ao na sede acanhada do MDB
proclamar os resultados da levou o Senador Nelson
Convenção Estadual do Par- Carneiro a sofrer um.printido, no último domingo, cipio de sincope. Ele foi.Sio
con siderando empossados entanto, atendido peldlPreos membros eleitos, a Co- sidente da Assembléia Lemissão Executiva provisória gislativa, Deputado José
encerrou as suas atividades. Pinto, que é médico. O DeJulgava, por Isso, que a putado Amadeu Chacar, do
eleição teria de ser presidi- grupo chaguista, discutiu
da pelo membro mais Idoso com a'suplente de deputa- .
do Diretório, no caso o ex- do, Sra Doralice Fernandes,
"palhaço."
Deputado Getúlio Moura.
que o chamou de
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Tamoio inaugura Linha Lilás
em 77 quando fizer 30 anos
da abertura da concorrência
Na visita de inspeção às obras da Linha Lilás
— Ijgaçao Túnel Santa Bárbara—Santo
Cristo — o
Prefeito Marcos Tamoio disse que irá inaugurá-la
no 30P ano da abertura de sua concorrência.
tem certeza, entretanto, se a data se completa Não
°J1940utubro de 1977> A concorrência em
íoi
be ?
Todos os prefeitos e governadores que fizeram
algo pela obra serão convidados
para a inaueuraçao. O Sr Marcos Tamoio considera
a demora
de 30 anos é compreensível, "pois o que
orçamento
de
uma cidade e como um cobertor pequeno: ou cobre
a cabeça ou os pés".
Desapropriações
O Prefeito, acompanhado
do Secretário de Obras, Sr
Orlando Feliciano Leão,
examinou o trecho em
obras que liga a Avenida
Salvador de Sá ao Largo de
Santo Cristo. O projeto da
construção que fará a ligação Túnel Santa
Bárbara—Avenida Salvador
de Sá ainda está sendo estudado. O Sr Marcos Tamoio garantiu, entretanto,
que mais de 100 desapropriações deverão ser feitas,
principalmente no Catumbi.
A obra, que terá priorldade total, desafogará o transito não apenas no Catumbi, como na Avenida Presidente Vargas, entre a Rua
de Santana e o Viaduto dos
Marinheiros. Serão beneficiadas também as Avenidas
Brasil e Rodrigues Alves,
pois as pistas da ligação
darão passagem nos dois
sentidos.

O Prefeito explicou também que no dia 31 será
aberta ao transito uma pista no sentido da Avenida
Salvador de Sá para a Rua
Benedito Hipólito e a pista
de descida do Viaduto São
Sebastião. Quis saber detalhes da montagem das arquibancadas para os desfiles de carnaval e demonstrou certa surpresa quanto
à vagareza do transito.
Depois de percorrer todo
o Viaduto São Sebastião, o
Sr Marcos Tamoio desceu
por uma escada de madeira
até a Rua General Pedra e,
a pé, chegou ao final da
Marquês de Sapucai. Ali
atravessou o viaduto sobre
a linha férrea e, da Rua
Nabuco de Freitas até a da
América, ,pediu Informações
sobre os prédios já desapropriados que ainda não foram demolidos.
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Moedas de Cr$ 0,10 ou notas
altas engarrafam o pedágio

Os problemas de troco com o numento do pedágio na ponte Rio—Niterói
estão dando margem a uma reação bem
carioca; no ferindo da última terça-fcira, quando passaram lá 42 mil cnrros,
qunse 4 mil motoristas só tinham notas
altas para pagar a travessia, enquanto
um, em ato extremo, entregou no guichc
130 moedas de 10 centavos.
O arrecadador deve conferir atentatamente, no ato, qualquer pngnmento,
pois se houver dlferençn no registro eletrónico ele pagará do seu próprio bolso.
Ao revelar a estatística do feriado, o
DNER fez ontem um apelo aos motoristns para que "em seu próprio beneficio"
cheguem aos guichês do pedágio com o
dinheiro já trocado.
É A CORREÇÃO
Está fora de cogitações qualquer revisão no pedágio da ponte Rio—Niterói,
com vistas a facilitar a operação de pagamento, informa o DNER. O recente
reajuste de preços — carro de passeio

passou de Cr$ 10 para Cr$ 13 — foi feito
cm função da correção monetária durante o nno dc 1875.
De agora cm diante, esta será a norma para novos reajustes, .sempre no inicio de cada nno, pois foi a forma que o
Ministério do.s Transportes considerou
Justa para manter atualizados os preços
de pedágio em todo o país. Quando liouver fração de cruzeiro, "naturalmente
será considerado o valor superior" disse
o Ministro dos Transportes,
quando
anunciou a nova sistemática.
Embora o problema de congestionamento venha ocorrendo desde o último
dia 15, quando aumentou o pedágio forçando a formação de filas perto dos guiclies, o DNER admitiu ontem que "pela
primeira vez, em virtude de ter entrado
em vigor a cobrança da nova tarifa lioucongestionamento nos boxes
coye
branca". Na ponte, o movimento demédio
de
veiculos, ano passado, foi dc
diário
<so mil.

Coderte não
visa lucro
com aumento
O último aumento de tarlfos de estacionamento nas
arcas de alta rotatividade
não tem como objetivo o lucro, Informou ontem a Coderto, mas faz parte de
uma politica de descstimulo
à longa permanência do
veicules nos centros comerciais.
O sistema anterior estabelecla a cobrança de Cr$
4 pela primeira hora e, a
partir da segunda, Cr$ 2
por período de mela hora.
Com as novas determlnaciões, a segunda hora
custa Cr$ 4. E o período de
meia hora só passará a ser
cobrado a partir da terceira
hora, também ao preço de
Cr$ 4.

Algumas crianças nascem
de bumbum prá lua.
E ganham móveis da
Babylândia.
Decore
com
amor
o quarto
das
crianças
Wmfr-,
com
• móveis

BABYLÂNDIA8

„ MOVEIS TRONCO

Rua Haddock Lobo, 91,102/4 — Tel. 248-1361
Rua Barala Ribeiro, 307 — Tel, 235-3129
Av. Ataulfo de Paiva, 27-B, Tel. 267-8020

REVENDEDORES EXCLUSIVOS BABYLÂNDIA NO RIO

COM S0.000 CRUZEIROS V. AINDA COMPRA
UM ROM TERRENO NA COSTA 00 SOL.
NUM LUGAR LINDO COMO ESSE.

Visita noturna
A presença do Prefeito
despertou a curiosidade
dos moradores da área que
perguntaram várias vezes
sobre o homem "que faz
tantas perguntas." Informados de que se tratava do
Prefeito, a maioria sorria,
dizendo que "ele deveria
voltar por aqui à noite para
ver os assaltos."
No Largo de Santo Cristo
o Sr Marcos Tamoio estranhou que, entre vários prédlos desocupados pelas desapropriações, ainda funcionasse um aviário. Perguntou por que o "galinheiro

ainda está no lugar" e foi
logo Informado que o Estado continua fazendo desapropriações na área e que,
até amanhã, serão feitos 25
despejos.
O Prefeito percorreu também o elevado da Rua da
América. Disse que a obra
foi orçada em Cr$ 74 mllhões. A pista, com 800 metros de extensão, ligará a
Avenida Salvador de Sá ao
Túnel Santa Bárbara e tornará mais fácil a ligação do
Túnel com a Avenida Brasil.

Ônibus no Rebouças passa
só pelo meio ou à direita
se luzes mudarem de lugar
A altura da abóbada do Túnel Rebouças só
dera permitir a passagem de ônibus pelo centro poda
pista — bloqueando duas faixas de tráfego — ou
na faixa da direita, exigindo o remanejamento do
sistema de iluminação.
A opinião é de técnicos do DER
estudam
a pretensão das empresas de transportes.queEles acham
que há também dificuldades técnicas para a exaustão dos gases, e afirmam
o túnel não foi projetado para ônibus. Apesar que
de tudo, a tendência, no
DER, é atender ao pedido dos empresários.
Previsão
Outra dificuldade do Rebouças para receber ônibus
é o seu dimensionamento.
Quando foi entregue totalmente ao tráfego, em 1974,
recebeu 80 mil veículos por
dia, que era sua Capacidade
máxima estimada. Hoje, ele
tem um tráfego diário de
120 mil veículos.
Em vista disso, o DER vai
fazer uma pesquisa entre
usuários do túnel, para apurar se os motoristas passariam a usar os ônibus, deixando os automóveis em casa. Se a resposta for positiva em sua maioria, o decréscimo no volume de automóveis permitiria a pas-
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RiodasOstraséum
lugarzinho maravilhoso, tão
do Rio quanto Cabo Frio. perto
Certamente, um dos
recantos mais bonitos e
acolhedoras de toda a Costa d.o
Sol.
Aqui, entre bosques,
montanhas e praias ainda
virgens, estamos lançando
SERRAMAR. O mais novo e berri
planejado empreendimento
imobiliário dá região.
Formado por lotes de até 570
ma prontos para construir, já com
água, luz, esgoto e telefone,
SERRAMAR conta com uma
infra-estrutura de serviçosque
inclui quadras de esporte,
Shopping Center e até um
moderno e bem equipado
. Heliporto.
Com preços a partir de
50,000 cruzeiros, financiados em
até 3 anos, sem juros e sem
correção monetária, SERRAMAR
é, sem dúvida alguma,
•excelente, investimento. um'
Neste fim de semana, pegue
a-estrada ate São Pedro da
Aldeia. Pouco antes do Centro,
dobre à esquerda, em direção a
Macaé.
Em 15 minutos, você estará
no lugar mais encantador da
Costa do Sol.
Venha a passeio. Mas esteja
pronto para fechar o melhor
negócio da sua vida. '
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sagem dos ônibus, cujas linlias e total de viagens por
dia ainda não foram estabelecidos.
A maior dificuldade, na
opinião dos técnicos do
DER, é o da altura da abóbada. O túnel foi projetado
exclusivamente para veiculos de passeio. Um ônibus
que trafegasse na faixa da
esquerda ou da direita, na
situação atual, se chocaria
com as luminárias instaladas ao longo do túnel. Se
trafegasse pelo centro, anularia duas faixas de tráfego,
retendo os veículos de
maior velocidade.
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faustoxavier-^empreendimentos
imobiliários

INFORMAÇÕES: RIO - Tel,
248-5847
MACAÉ - Rua Vise. de
Quissamã, 732 Gr. 701
Tel.: 20991

Tendência
Outra dificuldade no sistema de operação do túnel
é o conflito existente no encontro da pista da Avenida
Paulo de Frontin com os
veiculos que vêm sobre o
elevado, no sentido Rio
Comprido—Lagoa.
Uma contagem já verificou que o tráfego da pista
inferior representa 40% do
total dentro do túnel, o que
explica a constante retenção em frente ao Hospital do Corpo de Bombeiros
e na boca do túnel.
Apesar de todas essas dificuldades, a tendência do
DER é atender à pretensão
dos empresários, que foi
manifestada através da
Prefeitura da cidade. A hipótese mais viável seria,
então, o remanejamento do
sistema de iluminação. Na
consideração dos técnicos

que estudam o assunto, a
racionalização do sistema
de transportes na cidade
envolve necessariamente o
deslocamento de algumas
linhas de ônibus que atualmente cruzam o centro comercial para os túneis.
Quanto à exaustão dos
gases, que são em maior volume nos veículos a óleo, de
grandes dimensões, os técnicos entendem ser dificuldade superável, porque o
Túnel Rebouças tem um sistema de controle permanente de concentração de
gases. Se eles atingirem um
limite critico, os ventiladores — que funcionam em
velocidades variáveis — seriam acelerados ou, em situações extremas, poderiam
ser fechadas as galerias que
estivessem sem condições.
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Carla do lei ior
A guri baiana
"Pelo ¦apreço c atenção
que me merece sou conceltuado Jornal, Julgo de meu
dever fornecer-lhe informações sobre o que existe
de lnverídico em noticiário
divulgado (4.1,17a. página),
repetido cm 5.1 com acompanhamènto de extenso
comentário no Informe JB.
A matéria refere-se it
contratação d e mulheres
garis pelo Departamento de
Limpoza Pública da Prefeltura de Salvador.
De verdadeiro só contém
ela a primeira metade de
seu primeiro parágrafo.
Todo o restante carece de
qua lquer correspondência
com os fatos.
O que é verídico é que a
Prefeitura ao decidir, na
atual administração, utillzar mão-de-obra feminina
nos serviços de varrlção de
rua preferiu selecionar as
candidatas mais jovens, solteiras e sem filhos. As ra_òes que nos levaram a essa
preferencia são óbvias e por
isso dispensam maiores
considerações.
Quanto ao restante da
noticia e do comentário, a
partir da expressão "depois
as submete a exames mensads de urina, para desçobrlr possivel gravidez, fato
que poderá determinar a
demissão imediata", nada
existe de verdadeiro, havendo-me causado profunda estranheza que pudéssemos
merecer as contundentes e
injustas acusações de "lhterferência nas liberdades
individuais", de agressão ao
"respeito humano" etc,
consubstanciadas num comentário opinativo que não se
fez preceder da indispensável confirmação minima
dá veracidade da noticia
que lhe servia de ponto de
partida.
A estranheza decorre,
como disse, de tratar-se de
um Jornal das dimensões,
do respeito e das tradições
do JORNAL DO BRASIL.
Além do mais, o parágrafo final do tópico cria uma
deliberada confusão para o
leitor aligeirado, ao pretender "contrapor a politica de
recrutamento desta Prefeltura, à orientação federal
em prol das oportunidades
de emprego para os cidadãos de mais de 35 ou 40
anos". Isso não é verdade.
A Prefeitura sempre admitiu e continua a admitir
pessoas dos dois sexos, para
todas as demais categorias
funcionais, em idade superior a qualquer desses limites. Apenas para a função de gari, pelas caracteristicas especiais do serviço
e justamente por uma quêstão de higiene do trabalho,
é;que se prefere recrutar
pessoas mais jovens.
De resto, cabe esclarecer
qüe os exames periódicos
referidos no noticiário nada
têm de especial para os garis (muito menos exames
dé urina) pois são os mesmos exames de rotina calcados nas fichas de Medicina do Trabalho que criamos no Hospital do Servidor Municipal e que se
aplicam a todo o pessoal do
Departamento de Limpeza
Pública, atendendo às mais
corretas e sadias obrigações
do empregador consciente,
que todas as entidades púb:icas e privadas deveriam
observar em matéria de administração de pessoal. Se
não praticamos este mandamento para todas as
categorias de nossos empregados, isso se deve, lamentç,velmente, à carência de
recursos médicos para tantf.. Damos prioridade aos
servidores da Limpeza Urb&na — dos dois sexos —
devido às condições de esíp-rço físico e insalubridade
que são obrigados a enfrentar.
•Sem estender-me mais sobr« a questão, quero apenas
esclarecer que não tem esta
carta o objetivo de solicitar
a* divulgação dos fatos na
forma da lei. Mas, t&osomente, fornecer-lhe as informações sobre o que existe de verídico e lnverídico
Ha notícia que chegou ao
Jornal e que foi objeto de
tão alentado quanto infundado comentário.
^Curiosamente, vale ressaltar, sou levado a tomar
tal atitude pela segunda
vez, em espaço de tempo iníerior a duas semanas, em
ijelação ao JORNAL DO
BRASIL, setndo de meu coinhecimento que a primeira
oarta (datada de 23.12.75),
dirigida à Sucursal em Salvador, foi encaminhada ao
Rio. E somente o faço, repito, movido pela especial
«onsideração que o Jornal
tae merece.
í
1 Jorge Hage Sobrinho,
-•refeito — Salvador (BA)."
>
i As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assihatura, nome completo e
|egível e endereço. Todos
esses dados serão devidaImente verificados.

JORNAL DO BRASIL
Vlco-Pro-ld-iile Exocullvoi M.
Edilon Walltr Fontoura

F, do N-icImento Orlto

Rio de Janeiro, 23 do |,im*ho do 1976
Direltirn-ProildenlO' Condena Pereira Gmielra

Lan

Dirolor: Bornnrd da Coil.i Compoi
Dlrelon lywal Salte*
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TEMPORADA NA SERRA

Transfusão Ilícita
O projeto de relpculisshçuo industrial, se
ii|irovu<lo nos termos propostos — isto c, se o
Governo do Estado transplantar indústrias desIa cidade para a Região Metropolitana — será
mais um fator de empobrecimento do Rio, ditado não por circunstancias adversas, mas de
cima para baixo, pelo próprio Governo.
Convém reavivar a memória, repetindo a
advertência feita pelo prof Eugênio Gudin: o
Rio não é um burgo podre. Rem ao contrário,
esta cidade, que também foi Estado, viabilizou
o projeto de fusão formulado
por iniciativa única e exclusiva do Governo federal,
que se responsabilizou pelos meios e tórnoü-sc igualmente
fiador das conseqüências.
Por suas condições favoráveis, amealhadas com seu próprio labor, o Rio credenciou-se
como ponto de referência da fusão dos dois Estados. Seria o motor de arranque, o núcleo dinamico. Por ser um centro cultural históricamente firmado, uma praça financeira das maiores do país e um parque industrial significativo,
o Rio deveria irradiar experiência para
que a
fusão se estendesse aos poucos a outras regiões,
em forma de círculos abrangentes.
Esta c a idéia básica da fusão. Na prática,
alé agora, vê-se que a fusão tem sido o oposto
do esperado pela população c do pretendido
pelos executores. O Governo retirou do agora
Município do Rio de Janeiro recursos do ICM,
que aplica à sua conveniência. Faz-se uma drenageni de recursos em favor de municípios de
menor expressão que, por isto mesmo, não en-
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frentam problemas c necessidades na dimensão
dos que oprimem esla Capital.
No processo da fusão, o Rio, burgo saudável, está a pagar pelo suposto crime de haver
gerado condições ao desenvolvimento planejado
de toda uma área considerada estratégica. Dãolhe tratamento de burgo podre, como se o 6eu
crescimento contínuo e seu slaliis não requeressem maior assistência. 0 Rio provhicianiza-se,
abastarda-se. estende a mão c halbucia constrangedores pedidos de mesada, quando devia liderar o projeto de fusão.
0 contribuinte que aqui produz e aqui
vive na expectativa de qualificação do bem-estar
sente-se despojado. Dentro em pouco, no ritmo
da deterioração, o Rio perderá até mesmo a imagem de centro cultural, porque já começou a
exportar cérebros. Em verdade, a perda de substancia vem de mais longe. O Rio teve no seu
primeiro Governo eleito o único esforço válido
de criação, tanto assim que os períodos administrativos subsequentes se limitaram a complemenlar esforços. Mas a fusão precipitou a
desaceleração.
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A cidade dá hoje a impressão de revolvida,
em escombros. Nas obras inconclusas avulta o
Metrô como consumidor voraz de verbas não
programadas. O desvio de recursos aqui gerados,
c que aqui deveriam ter aplicação, lança o Prefeito em atividades sociais sem vínculo com uma
efetiva administração urbana. É ilícita a transfusão do Estado com o sangue drenado de sua
metrópole.

Apatia Perigosa
O presidente do MDB, Sr Ulisses Guimarães, acaba de desembarcar em São Paulo, encerrando uma viagem ao Norte e Nordeste do
país. O presidente da Arena, por sua vez, ariüncia que está iniciando o seu próprio percurso,
acusando a Oposição de explorar com habilidade us dificuldades da população pobre.
A um dirigente oposicionista não cabe, por.
certo, a tarefa de sair pelo Brasil elogiando a
qualidade da vida das camadas pobres que é,
sabidamente, preocupante. Mesmo assim, o Sr
Francelino Pereira, com a parte da razão que
tem no comentário, fere um importante aspecto
das obrigações do Partido oposicionista c, sobreludo, do seu, "o maior do Ocidente" como
ele mesmo diz.
A viagem do Sr Ulisses Guimarães, como de
resto a esmagadora maioria dos pronunciamentos de políticos nacionais, foi de unia retórica
retumbante e de uma pobreza crônica de objetividade. Pareceu, nas virtudes c nos defeitos, a
ação de um carayáneiro cívico da República
Velha, quando se citavam os clássicos ingleses
e não te conseguia entender o dia-a-día nacional.
Alé hoje nem o presidente da Arena nem o
do MDB habililaram-se a responder o que rcpresentam, dentro da sociedade, os seus Partidos. Sabe-se apenas que. de uma maneira geral
e até mesmo discutível, um (a Arena) apoia o
Governo, e o outro (o MDB) lhe faz Oposição.
Que segmentos sociais representam'*' Que interesses defendem? Será possível que o AI-5 e o
Decreto 477 sejam o único divisor de águas

entre as duas organizações? Se isso estiver ocorrendo, como parece estar muito mais por falta
de competência política do que por uma fatoIidade do momento histórico, o panorama nacional há de se tornar muito mais sombrio do
que se acredita.
Esla falta de debates concretos, onde a
Arena não diz o que defende e o MDB não arrola alternativas substantivas, é responsável peIa apatia nacional de participação política e. o
que é pior, por sua filha torta, a adoração dos
bens imediatos, a elite do dinheiro, para o dinheiro e pelo dinheiro.
Esta grave síndrome é alimentada e alimenta a tendência nacional para a simplificação das
coisas importantes, para a incompreensão de tudo o que é complexo, como se o país tivesse sido
transformado num vestibulando incapaz de raciocinar além das escolhas múltiplas que lhe são
oferecidas.
Se os Partidos políticos, através de seus dirigentes c de seus militantes mais respeitáveis
não conseguirem mudar a estrutura de seu comportamento, preferindo papéis de representação
a papéis de ação, a política brasileira continuará sendo nivelada por baixo.
Com isso, a maior parte da população, mantida ao largo das questões essenciais c da compreensão exata de seus problemas, ficará a cada
dia mais despreparada para a defesa de seus inleresses.
E uma população despreparada é uma população disponível para tudo.

Máquinas de Vendas
A balança comercial brasileira este ano fechou aquém das expectativas do Governo no que
respeita às exportações. Estima o Ministro da
Fazenda vendas de 8 bilhões 650 milhões de
dólares, contra importações de 12 bilhões 170
milhões, daí resultando um déficit em bases
FOB de 3 bilhões 500 milhões de dólares, aproximadamente.
Hoje cm dia o Mercado Comum Europeu
é o nosso mais importante parceiro comercial,
posto que para lá se dirigem cerca de 28 a 30%
das nossas transações, entre importação e exportação. Os Estados Unidos e o MCE respondeni por mais da metade do nosso comércio cxterior. A ALALC absorve cerca de 10% e o Japão algo em torno de 7%.
Nos Estados Unidos temos encontrado barreiras para o desenvolvimento de vendas de aiguns manufaturados, tais como têxteis, sapatos
ou café solúvel. No Mercado Comum Europeu
tivemos palmitos retidos na França ou, em outros países, restrições que mais tarde foram negociadas pacientemente e em vários casos superadas.
Nosso comércio com o Japão tem crescido
na medida que esse país se reserva cautelosamente áreas diversificadas de suprimento de
matérias-primas, era particular alimentos c minérios, posto que a ilha é carente em larga medida e não deseja ficar na dependência de fontes exclusivas de suprimento.
Na área da ALALC enfrentamos a competição de revendedores já estabelecidos. Por

essas e outras encontram-se metais sanitários no
Peru de fabricação norte-americana, carros japoneses rodando na Bolívia, máquinas elétricas
de costura em vários outros países, importadas
da costa tio Pacífico norte-americano ou da
Ásia.
Tais considerações ocorrem num ano em
que entramos desesperadarnente em um novo
esforço de contenção das importações e de expansão das vendas ao exterior. Mas, o que falta
vendermos mais? Os preços agrícolas —
para
' excetuando
o café, devido à escassez mundial —
mantêm-se deprimidos. Alguma reação será possivel a partir do segundo trimestre, porém dificilmente chegaremos aos preços recorde de dois
anos atrás.
Há, contudo, todo um campo ainda por
explorar na área dos manufaturados. Para
que as máquinas de vendas sejam acionadas,
vários fatores são necessários. Alguns, de ordem
puramente psicológica. Por exemplo, é preciso
ficar claro que o Governo deseja estimular ao
máximo as exportações. É preciso eliminar aiguns preconceitos gerados pelos que acreditavam ser possível vencer o atual período de transição da economia brasileira de portas fechadas
para o mundo, ou de portas mal abertas. Todo
o esforço que se fizer, desde já,, para lançar os
nossos vendedores a campo, terá seus resultados
a médio prazo. Tais resultados irão se refletir
na balança comercial, ponto nevrálgico da economia nestes dias c enquanto durar o desequilíbrio do petróleo.

O contraste
Tristão de Athayde
Se conf rontarmos,
mesmo superficialmente,
o que ontem tentamos
resumir âo documento
pontifício sobre a paz,
com o que se vem praticando entre nós nos últimos anos, veremos o
abismo que os separa.
O Papa colocou expressamente o Ano Santo de 1975 sob o signo da
Reconciliação. Ora, o
que se vem fazendo oficlalmente, durante esses
últimos aiios, é precisamente âiviãir os brasileiros entre fiéis e infiéis
ao "espírito áa Revolução". Longe áe se pregar a reconciliação ãos
brasileiros, como deveria
ser feito, o que se áefenâe oficialmente é a
necessidade âe combater
o espírito âe conciliação,
de tolerância, de convivência dos contrários,
âiviâinâo o nosso povo
em puros e impuros, em
bons e maus brasileiros.
Tuâo isso sob pretexto
âe orâem e âe âisciplina,
contra os perigos âa liberàaáe. Impõem a censura prévia como garantia âa orâem. Confunâem autoriâaâe com autoritarismo. Irmanam o
espírito âe composição,
patrimônio tradicional
âe nossa evolução politica, com o espírito âe confusão e de indisciplina.
Fazem da intolerância
uma virtude e do perdão
uma fraqueza.
Enquanto o Papa proclama
"Nada d etextualmente:
represálias,
naâa áe vinganças",
cria-se um Estado Policiai em que a caça aos
comunistas, a repressão
à "subversão", a tolerancia com a tortura, a reeusa a âistinguir crimes
.políticos áe crimes
comuns, representam
pontos capitais do sis-.
tema ins ti tucional
vigente, baseado na
onipotência áo Poáer
Executivo, armado com
o execrável AI-5. Enquanto o Papa chama a nossa
atenção para o "compromisso (por ele) assumiáo para a ináulgência e
para o perâão", o que se
prega entre nós, como a
"filosofia"
áo regime, é
a teoria áa "Segurança
Nacional", como meâiáa
suprema áe toãos os âireitos inâiviâuais e áe
toãos os valores sociais.
Essa teoria securitária é
o escuão ãos Estaáos
Totalitários, expressamente encarnaâa no
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hitlerismo e no stalinismo, segunâo a qual as
nações e os próprios
cidadãos de cada país
são diviâiâos em amigos
e inimigos. Foi o que Hitler chamou áe WehrPhilosophie, a filosofia
áa âefesa, em nome âa
qual tuâo é permitiâo,
desde que se apele para
o mito intocável da
Segurança Nacional. Tudo isso é exatamente o
contrário ao que proclama Paulo VI, em seu
histórico documento de
Natal de 1975: "Nosso
Senhor é explícito e
exigente pelo que se refere a este ponto âa paz
âesarmada áe quaisquer
instrumentos e armaâa
somente de bondade e de
amor". Tudo isso é considerado, pelos próceres
do nosso Sistema, como
prova de derrotismo, de
escapismo, de impatriotismo. Em nome dessa
pretensa Segurança é
que a palavra Anistia
vem sendo sistemáticamente negada e considerada como subversiva.
Quando o Papa
enumera os falsos sustentáculos âe uma paz,
que não é paz, áe uma
civilização que não é
civilização,
a:
"revolução, conáena
tornada
de
"violenta
que era e m
inexoravelmente estática
e tremendamente autoconservaáora". Se ele
se refere aí, eviâentemente, às revoluções
comunistas e fascistas,
Poáer
que uma vez no"tremense tornaram
âamente autoconservaãoras", o mesmo se aplica ao nosso moâesto Movimento âe 1964. Trata-se ainãa âo oposto ao
que recomenãa o âocumento pontifício. Quando este, igualmente, lança o seu estigma contra
uma: "organização capitalista, isto é (sic), egoísta", da economia que
temos nós feito, em nosso famoso milagre brasileiro, senão institucionali zar economicamente
esse capitalismo, em
nome âa eficiência
econômica .âo privatismo contra toãa intervenção ãos poâeres públicbs na economia privaãa. E se -pensarmos
naquele ufanismo, que,
ao menos no último quatriênio, foi a tônica âa
política nacional, tocanâo às raias âa impostura, vêmo-lo em visível
contraste com a con-

âenação lançaâa pelo
Santo Paâre contra: "a
fascinação narcisista rie
uma cultura histórica
presunçosa e persuaâida
âos próprios destinos perenes e triunfantes".
Em suma, enquanto a
maior autoriâaâe espiritual âo munâo moáerno
proclama o princípio do
desarmamento, não só
moral mas materi ai,
como penhor de toda
civilização autêntica, o
que vemos entre nós é a
apologia da repressão peIa força como único meio
eficiente para impedir o
surto do terrorismo.
Quando, na realidaáe, o
terrorismo e a subversão
não são causas mas efeitos, que só em seguiáa se
tornam causas. Compete
às autoridades, que dispõem, como entre nós,
de força organizada, áe
uma situação econômica
r e l ativamente estável,
com um povo reconheciâamente pacífico e não
violento, compete a esses
governantes tomar a
iniciativa. E essa iniciativa tem âe começar por
uma Anistia aos crimes
políticos, pela abertura
âos canais de informação, pela supressão
do obscurantismo cultural da censura prévia e,
antes de tudo, pela supressão d o calamitoso
AI-5, que constitui a
maior barreira entre o
Brasil real e o Brasil
oficial.
No dia em que o Santo
Padre lançou esse histórico documento, o nosso
Governo, em boa hora,
telegrafou ao Sumo Ponti fie e ass ociando-se
mais uma vez à mensag em comemorativa
ãesta áata (Io de janeiro) que estou fazendo
difundir para conhecimento do povo brasileiro, cuja vocação inata
para a paz e a concórdia
tanto o nobilita como
nação, em busca sempre
âo patrimônio espiritual
âa humaníáaâe."
Queira Deus que essas
palavras, tão altas e tão
nobres, concorram para
pôr em consonância as
realizações futuras á e
um regime político, autoritário, provisório e excepcional, com os principios morais e políticos
proclamados por esse
documento de ressonaiicia universal. E não continue como até hoje, em
patente contraâição com
ele.

¦*

U>aa eSmti
JORNAL DO BRASIL

Cliuva
chegou

?

Soxta-feira, 23/1/76

não

Metrô

S

1? Caderno

até

a

assustar
O anúncio de ameaça de
tromba-d'água cm Itaguai
imobilizou ontem muitas comissões de defesa civil, nas
cidades mais próximas do
Rio de Janeiro, tendo Nlterói, Maricá e São Gonçalo
reunindo homens e equipamentos, num esquema integrado com o Departamento
Comunitário de Defesa Clvil.
Em Niterói, a Prefeitura,
logo que recebeu a informação da defesa civil, montou um esquema, no qual se
enquadram mil homens,
além de 25 caminhões, seis
tratores, seis pãs-'mecanicas
e quatro patróis. Em São
Gonçalo, entre í>0 a 100 liomens também estão de sobreaviso para um possível
temporal que venha a cair
no município.
ITAGUAI
A possibilidade de cair
uma tromba-d'água em Itaguai se apagou quando, 18
horas depois de a Prefeitura do Município receber o
telegrama de sobreaviso da
Cedec, caiu uma chuva
mais forte. Ao contrário de
1965 e 1967, quando houve
inundações, ontem podiamse circular pelas ruas de
guarda-chuva ou com um
jornal protegendo a cabeça.
O distrito de Mazomba, a
12 quilômetros da cidade, e
o que em enchentes anteriores foi o que mais sofreu,
continuou ontem sua vida
normal, tranqüilamente,
mesmo depois de ouvir o
alerta pelo rádio.
NO RIO
Com base nos dados recebidos, todos os dias, de várias fontes oficiais, os técnicos do Centro de Análise e
Previsão (Capre) da Meteorologia antecipavam ontem
um tempo sem maiores problemas, embora com chuvas
e ventania. Mas não conseguiram saber de onde partiu a onda de boatos sobre
a ocorrência de uma tromba-ci'água na região.
Alarmadas, inúmeras pessoas telefonaram de diversos pontos do Estado para
saber se a informação era
verdadeira e o que deviam
fazer caso ocorresse mesmo
o fenômeno. Funcionários
do Departamento Comunitário de Defesa Civil preveniram outros setores d e
emergência, alegando que o
aviso sobre a tromba-d'água
tinha partido da Aeronáutica. Esta, no entanto, isentou-se de qualquer participação no caso.
Em Maricá, uma chuva
forte que durou pouco mais
de uma hora foi o suficiente para eliminar, ontem, a
ameaça de nova mortandade na lagoa, onde, desde
terça-feira, já tinham morrido peixes em volume estimado em três toneladas, nas
praias da Barra, de Jacaroá
e Aracatlba.
Ao analisar a temperatura, o índice de salinldade e
o oxigênio dissolvido nas
águas da lagoa, o engenheiro Pedro Marcondes, da
equipe da Fundação Estadual do Melo-Ambiente, verificou que as chuvas afastaram a possibilidade de a
mortandade
alcançar
proporções como a de agosto do ano passado, quando
foram retiradas 200 toneladas de peixes mortos.

JÂNIO QUADROS, |
que não morreu, diz
que a visão dos
políticos brasileiros
não é boa. A dele
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Até junho será entregue ao transito,
reurbanlzado, o trecho entre a Avenida
13 de Maio e o Largo da Glória. A Avenlda Presidente Vargas, entretanto, somente será liberada no segundo semestre. A informação é do presidente da
Companhia do Metropolitano, Sr Noel
de Almeida, durante a visita, ontem, dos
Secretários estaduais às obras do metrô.
Disse também que, até o ílnal do
ano, estará concluído o projeto para a
ligação, em pré-metrô, entre Niterói e
Alcantara. O trecho terá 14 quilômetros e
15 estações para aliviar "o movimento
de veículos no local" (100 mil, diarlamente). Este ano o metrô poderá dispor
de Cr$ 3 bilhões 200 milhões, quase três
vezes mais do que teve cm 1975.
Visita
As 9h os Secretários limar Penna
Ronaldo
Marinho, da Administração;
Costa Couto, .do Planejamento; Hugo de
Matos, de Obras Públicas; Woodrow Pantoja, da Saúde; e 20 assessores e técnicos do metrô reuniram-se na sede da
Companhia. Ouviram urna exposição sobre o andamento das obras (feita pelo
Secretário de Transportes, Sr Josef Barat, o suDsecretário, Sr Paulo Buarque,
e o presidente da empresa).
O Sr Josef Barat falou rapidamente
sobre a mudança de planos na construção do metrô. A linha prioritária (Largo
do Machado—Estácio- passou de sete quilômetros para 37,4 quilômetros. O novo
itinerário inclui Botafogo—Estácio (13
quilômetros), mais sete quilômetros entre Estácio e Maria da Graça e, dai.
continua por pré-metrô até a Estação de
São Mateus, em São João de Meriti. O
percurso estará concluído — de acordo
com o Secretário — em 1979.
A linha — disse — teve um aumento
de cinco vezes na quilometragem, mas
seu custo passou apenas de Cr$ 5 bilhões
para Cr$ 8 bilhões. Os recursos estão
garantidos pelos Governos federal, estadual e municipal. O Secretário de Transnão é apenas
portes disse que o metrô "mas
um emuma obra de engenharia,
prendimento que tem profundas ligações
com a vida".
com o novo projeto,
Garantiu
"deixou de ser que,
uma ligação entre os bairros das Zonas Norte e Sul, para se
constituir numa redistribuição do fluxo
de transporte em toda a Região Metroopinião do Sr Josef Barat,
politana". Na"abre
uma nova frente para
o pré-metrô
a ocupação mais racional da Baixada
Fluminense".
Niterói—Apcântára
Sobre a ligação Niterói—Alcantara,
comentou que servirá para reduzir o movimento diário de 100 mil veículos na
área, "isto é, metade do existente na
Avenida Brasil, no seu trecho de maior
movimento, perto do Caju". Quanto ao
pré-metrô, disse que aproveitará os trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina, que
está dando passagem para apenas um
trem por dia. "Além disso, quase não haverá problemas de desapropriações".
O pré-metrô entre Niterói e Alcantará partirá das barcas e terá estações
em São Lourenço, Barreto, Neves, Porto
Velho, Ponto da Madama, Paraíso, Patronato, Brasilandia, Zé Garoto, São Gonçado, São Miguel, Ponte Seca, Trindade
e Alcantara. O pré-metrô poderá integrar
a linha 2 (Niterói—Pavuna).
Na sexta visita dos Secretários, o
presidente da Companhia do Metropolitano, Sr Noel de Almeida, fez uma retrósdo trabalho realizado ano passapectiva
do, "quando o metrô empregou Cr$ 1 bilhão 100 milhões, atacando 6 mil 904 metros, o que corresponde a 52% da extensão total do trecho Botafogo—Saens Pena". Em 1975, a Companhia desapropriou
416 imóveis, liberando 140 mil metros
quadrados para obras.
Disse o presidente que este ano a empresa gastará Cr$ 170 milhões por mês
com sua manutenção, contra Cr$ 10 bilhões no ano passado. Sobre o conceito
da Companhia junto à opinião pública,
o Sr Noel de Almeida acha "que a imagem desgastante foi substituída por outra, mais estimulante, pois já se sabe que
a obra é cara e incômoda, mas será feiEstado
investe
O Secretário de Planejamento, Ronaldo Costa Couto, disse ontem que o
Governo do antigo Estado da Guanabaira, durante todo o quadriênio anterior,
não chegou a investir Cr$ 2 bilhões, enquanto o novo Estado, somente no metrô do Rio, investirá Cr$ 8 bilhões 800
milhões no município.
— Se forem somados investimentos
em outros setores como saúde, segurança, educação entre outros, os investimentos estaduais no município atingirão a Cr$ 13 bilhões no quadriênio —
acrescentou o Secretário, em resposta a
uma pergunta que lhe foi feita por membros da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Estado, onde
ontem fez palestra.
Dificuldades
Ainda sobre as relações do Estado
com o Município do Rio de Janeiro, Ro-

da

Glória

ta no menor espaço do tempo possível,
oferecendo, assim, ao povo, uma perspectlva de solução para o problema do
transporte de massa."
Demolições
O Sr Noel de Almeida afirmou que,
enquando houve a fusão, a Companhia
controu obras descontínuas, mas "atualmente há frentes de trabalho desde o
Estácio até o Catete. Dentro de dois meses, entraremos pelo Largo do Machado."
Até o final de fevereiro, serão demolidos
27 prédios entre o Largo do Machado e
a Praça José de Alencar — inclusive o
Bar Lamas e o cinema São Luís.
O prédio da Rua Baependi íV 30 teaté o dia 30 de abril. No final do
rã prazo
ano, "as obras serão continuas da Tljuca
até Botafogo, e do Estácio à estação de
São Mateus, em São João de Meriti."
Neste semestre, segundo o Sr Noel
de Almeida, "será reintregue ao tráfego,
urbanizado, o trecho entre a Avenida 13
de Maio e o Largo da Glória e, no final
do ano, a Avenida Presidente Vargas, com
exceção dos acessos próximos à Avenida
Passos e da Rua Urugualana." Ele disse
que, "da parte do metrô, o Passeio Público está liberado há três meses. Falta
apenas decidir o que fazer da área onde
está situado o Palácio do Monroe."
Por volta das 10h30m, a comitiva
ocupou um ônibus do tipo frescão e, deixando a sede da Companhia, em Copacabana, seguiu para o Largo do Machado. Sem descer do ônibus, o Sr Nosl de
Almeida explicou — pelo sistema de alto-falantes — "que a futura estação receberá 15 mil pessoas, entrando, e 20 mil,
saindo, em cada plataforma, por hora."
Logo depois, na Rua do Catete, o Sr
Noel de Almeida"mesmo
pediu para que o ônlse tumultuar um
bus parasse —
pouquinho o transito" — e todos percorreram as obras, desde a Rua Ferreira
Viana até a estação da Glória" que recebeu, ano passado, a visita de 150 mil
psssoas, a maioria estudantes".
A terceira parada foi no canteiro de
obras da Cinelandla, "a mais movimentada da Linha 1 do sistema do metrô,
com passagem de um milhão de pessoas
por dia". Da Ctnelandia, todos seguiram
a pé para o Largo da Carioca — com a
recomendação de andarem "sempre juntos por causa do esquema de segurança"
— e à Rua Uruguaiana.
O Sr Noel de Almeida explicou o trabalho de levantamento de paredes —
diafragma — "para proteger a estrutura
dos prédios" — e adiantou que as obras
ali levarão "mais dois anos". Disse também que na estação do Largo da Carioca será gasto um volume de concreto
"equivalente a uma vez
e meia ao que
foi gasto na construção do Estádio do
"960
Maracanã" e que
mil pessoas embarcarão e desembarcarão diariamente
no local".
Na Uruguaiana, a Companhia do
Metrô já executou as obras de remanejamento da rede de serviços públicos,
mudando para junto dos edifícios todos
os sistemas de água, gás, luz, energia,
telefones, telex e esgotos. Disse o presidente que "até junho começará a escavação, ligando o Largo da Carioca ã
estação da Uruguaiana, atingindo transversalmente a Presidente Vargas".
A estação seguinte foi a da Central
do Brasil, "ponto de encontro entre a rede de metrô e a 8a. Divisão da RFFSA
(Central do Brasil)".
— Nessa estação, segundo o Sr Noel
de Almeida, haverá possibilidade de baldeação para a Linha 2, além das linhas
que vão para o Sul, na direção de Botafogo — passando pelo Centro — e das
que vão para o Norte, na direção da Praça Saens Pena — passando pelo Estácio".
Na Central do Brasil, a comitiva
percorreu 600 metros de galerias já terminadas, desde perto do Panteão até a
General Pedra, próximo ao prédio da
CTB. Ali, o Sr Noel de Almeida mostrou
a área onde serão construídas as oflemas dos carros do metrô, "uma área
de 10 mil metros quadrados, partindo da
Praça 11 até a Avenida Francisco Bicalho".
no
município
naldo Costa Couto afirmou que todas as
receitas de que o município é titular —
ISS, Predial e outras — foram transferidas para a Capital e que o Estado, de
seu lado, não viu transferidas dividas,
as quais assumiu sozinho.
Falou ainda das dificuldades da fusão ao herdar dois orçamentos sem possuir dados sobre a execução orçamentária de cada um a 15 de março, e "deles
ainda retirar o orçamento do município
do Rio de Janeiro que se procurou fazer
o mais equilibrado possível. Além disso,
cada vez que se fundiam órgãos, criavam-se órgãos, tínhamos que alterar o
orçamento estadual". E concluiu:
— Se o município tem suas dificuldades orçamentárias, o Estado também as
tem, porque seu orçamento apresenta
um déficit de Cr$ 3 bilhões 25 milhões,
mas que será financiado.

Leia editorial "Transfusão Ilícita"
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excursões
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS
FOZ-ASSUNÇÃO-PANORÂMICA
B. Horizonte - Congonhas do Campo - Ouro Preto - Roteiro inteiramente sobre asfalto - Curitiba - Vila
-Todos
Sabará Gruta de Maquiné
Velha - Cataratas do Iguaçu - Assunção - Lago Ipaos sábados.
caray - Rodovia do Café - Londrina e Norte do Piranà
DO JORDÃO
Todas as 6." feiras.
[CAMPOS
[ A mais bela e concorrida estancia climática brasileira,
hospedagem no Hotel Vila Ingleza. Todas as 3.» feiras.
SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
BRASÍLIA EM TOM MAIOR
Uma excursão completa. Conheça o Sul do Brasil farenUm roteiro espetacular, a Pousada do Rio Quente do o roteiro das Praias e do Vinho e, se quiser, estenda
- Goiânia - Gruta de Maquiné - Belo Horizonte - Ouro até Foz do Iguaçu e Assunção incluindo visita a ArgenlPreto - Congonhas do Campo etc.Todas as 3.*feiras. tina. Todas as 3.» feiras.

sem
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terminar
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Saúde
2

faculdade

segundo

grau
Apesar de o Cesgranrlo considerar "uma aventura jurídica" a tentativa dos vestibulandos sem
diploma de segundo grau para garantirem com
mandado de segurança sua matrícula na Universidade, os juizes das 3a. e 4a. Varas de Fazenda Pública concederam ontem liminar favorável a duas
estudantes. Outros 40 deverão pedir hoje a extensão da medida.
As estudantes que tiveram a liminar deferida
são Maria Esteia de Moraes de Castro, classificada
para o curso de Letras da UFRJ, e Tania Falcão Vileia, classificada para Administração na Universidade Santa Ürsula. Esta liminar lhes garante a efe.
tivação da primeira fase da matrícula. Outra liminar terá que ser requerida para que possam mais
tarde, completar a matrícula.
ENGANO
transformado o termo
"pré-matricula" e m "priPara o Cesgranrlo, os es- meira fase tía matricula",
tudantes estão enganados as liminares foram concedipor informações de que po- das sob a mesma justificatiderão conseguir um Julga- va usada ano passado, isto
mento favorável dos manda- é, a legislação que regula os
dos de segurança. Segundo vestibulares só exige a
assessores da diretoria da apresentação dos documenFundação, no ano passado, tos na matrícula e não faz
foram impetrados cerca de nenhuma ressalva sobre
300 mandados e os julgados suas fases. Esta liminar foi
até agora foram recusados. Impetrada contra o CesLembram que a liminar é granrio para que os estuum julgamento provisório, dantes façam a primeira
até que o juiz aprecie me- fase da matricula, e outra
lhor os argumentos.
terá que ser requerida conO advogado Paulo Goldrajeh, que está patrocl- tra cada faculdade Isoladanando a ação, explicou que, mente para que a matricula
apesar de o Cesgranrlo ter seja efetivada.
Servente dá receita de
humildade para vencer
Niterói — Com o conceito
de que a "humildade é o
primeiro degrau para subir
na vida", o servente Marco
Aurélio Mileze, de 21 anos,
funcionário da Universidade Federal Fluminense, está
festejando desde terça-feira
sua aprovação para o curso
de Engenharia da UERJ
(ex-UEG) no vestibular unificado.
No 6? andar da Reitoria
da UFF, Marco Aurélio, arrimo de família, órfão de
pai, residente em Pendotlba, Niterói, serve cafezinho
aos funcionários do Departamento de Administração
Escolar. Quer ser engenheiro cartógrafo, mesmo que

isto lhe custe todo o seu ordenado de Cr$666 mensais,
ganhos como servente. Espera, no entanto, arranjar
uma bolsa-de-estudo.
Marco Aurélio confessava
ontem, aos professores e secretárias com quem trabalha há dois anos na UFF,
que escolheu a carreira de
engenheiro não para ser
chamado de doutor, "porque nasci humilde e assim
vou morrer. Este é o primelro degrau para quem
quer subir na vida". No vestibular não teve opção para
outra faculdade, já que só
a UERJ mantém o curso de
engenheiro cartógrafo.

Pública

produtos

recolhe

contaminados

da
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irregularidades
por
Além do macarrão gravatinha, da Adria, o De- .
partamento-Geral de Saúde Pública do Município,
a pedido do Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina, está agindo através de "pei*manente vigilancia" para a retirada do comércio, por conta- .
minação bacteriana, de mais dois produtos alimen-..
tícios: o creme de milho verde Kremelino e a clara
de ovos liofilizada da Liobrás.
Também estão sendo recolhidos, a goiabada
cascão Ouro Velho, por conter banana; a banana <¦
com abacaxi, da Celi, por não conter abacaxi; o
azeite de oliva Virgen de la Fuesanta, por conter .
óleo de soja; e a Gel-Rey da Ap-Nutre, por irregularidades na sua apresentação.
INICIATIVA
porária ou suspensão deflnitiva das suas atlvldaides .
A ação da fiscalização da industriais.
Saúde Pública municipal
Oi*
vem sendo exercida, segun- "PRODUTO NOVO"
do o seu diretor, médico
Eloadir Pereira Rocha, coRecife — A Adria S/A do,"
mo rotina, através dos 22 Nordeste começou a dlstricentros de saúde, coordena- bulr suas mercadorias com
dos pela Divisão de Mediei- um rótulo especial, com a
na Veterinária. Esse traba- finalidade de proteger o
lho reúne cerca de 200 téc- consumidor, d e "produtos •
nicos entre médicos, veterl- antigos estocados, e ainda
à venda, que podem até
nárlos e fiscais.
mesmo comprometer a saú-Não só no caso do ma- de" — informou o
carrão gravatinha, como regional, Sr Antunes gerente
Irlneu- >
também no dos outros pro- da Cruz.
dutos condenados para o
As mercadorias agora"
consumo, o trabalho da Fis"pro- "
calização Municipal vem possuem um rótulo de
sendo facilitado pelos pró- duto novo" e, segundo o ge-'.|J
prios fabricantes, que já rente, "o público nordestino .
providenciaram junto aos está protegido de consumir1
varejistas e distribuidores a material estragado,
porque '
retirada de toda a mercadoria. Apenas um ou outro pe- os nossos produtos são faqueno comerciante, por fal- bricados automaticamente,
ta de esclarecimento, aind? sem contato manual, e o
é encontrado com aqueles- macarrão com ovos, do tipo
produtos nas prateleiras. A
nunca cttiegooi V
Divisão de Medicina Veterl- agravatinha,
ser
comercializado
nesta
nárla não pôde avaliar a
quantidade retirada do região".
O Sr Irineu da Cruz man-'"
mercado, por não ter recebldo ainda a comunicação teve audiência com o Secrenecessária dos 22 centros de tário de Saúde do Estado,
saúde.
médico Pedro Veloso Costa,
A iniciativa dos fabrican- que lhe garantiu não haver"'
tes é incentivada, segundo medida punitiva de sua Se-;.;
o médico Eloadir Pereira
"prin-.
Rocha, pelas sanções pre- cretaria à Adria S/A,
vistas em lei e que vão des- cipalmente porque o tipo de
de multa de 10 salários mi- massa que foi interditado'1
nimos até a interdição tem- não é vendido aqui".

outros

Igreja
Reitoria

mais

UFRJ

as

«

lança

Missões

*f

Populares
do
caso
Coppe
fala
Departamento de Policia Feíninistrativo (Processo n? 10.569/73 da
deral distribuiu à imprensa no dia 20
UFRJ), em que foi indiciado e afastade janeiro próximo passado, a seguindo das funções do diretor da Coppe.
te nota sobre inquérito na UFRJ:
cujas conclusões da Comissão de In"Departamento de Policia Federal,
quérito foram encaminhadas ao ReiDivisão de Comunicação Social: tendo
tor em novembro de 1973. Solicitado
em vista noticias publicadas pela imo processo pela Delegacia de Policia
Federal, através do Juiz da 4a. Vara
prensa sobre irregularidades que tenham ocorrido na Universidade FeFederal, permaneceu naquela reparderal do Rio de Janeiro, o Departatição por nove meses, sendo devolvido
mento de Polícia Federal esclarece:
à Universidade somente em maio de
— Foi instaurado inquérito na
1975, a pedido do Reitor. Em face do
Superintendência da Policia Federal
retardamento da conclusão do inquéno Estado do Rio de Janeiro o qual esrito policial, o Reitor resolveu exarar
tá na fase de coleta de provas. 2—0
seu despacho a 2 de janeiro corrente
aludido inquérito, solicitado pela die encaminhar o processo ao Conselho
reção-geral do DPF para exame, já
Universitário;
foi devolvido àquela Superintendência
3) quanto ao inquérito policial
no Rio de Janeiro, para prosseguimenmencionado, cabe dizer que foram
to normal não tendo sido submetido
chamados a prestar declarações, na
ao Senhor Ministro da Justiça. 3 —
qualidade de depoentes e não de
acusados, os - atuais dirigentes da
Qualquer imputação de culpabilidade
a esta altura é precipitada, uma vez.
UFRJ, Reitor Hélio Fraga, Vice-Reitor
Sidney Santos, Sub-Reitor Chafi Hadque a Investigação não foi concluída e
dad, Decano Afonso Henriques de
o julgamento caberá à Justiça Federal."
Brito e ex-Reitor Raymundo Moniz de
Aragão. Todos continuam à disposiEm aditamento a essa nota a Reição das autoridades competentes patoria da Universidade Federal do Rio
ra os esclarecimentos necessários, obde Janeiro informa sobre os inquéritos
viamente empenhados em defender a
relativos à Coppe (Coordenação dos
honorabilidade pessoal assim como em
Programas de Pós-Graduação de Enpreservar a grande instituição de engenharia da UFRJ), Instaurados no flsino cuja direção lhes foi confiada;
nal da administração do Reitor Dja4) a nota do Departamento de
clr Menezes:
Policia Federal, de início transcrita,
1) o primeiro inquérito (Processo
diz textualmente: "qualquer impun1? 4 751/73 da UFRJ) acusa o prof. Altação de culpabilidade, a esta altura,
berto Luiz Galvão Coimbra, diretor da
é precipitada, uma vez que a investiCoppe, quanto à legalidade do afastagação não foi concluída..." Por ela se
mento do pais de um professor da
verifica que o noticiário amplamente
Coppe (Alberto de Faro Orlando). Tradivulgado pela imprensa nestes últimltou pela Universidade e dele foi remos dias, envolvendo os altos dirigenmetida cópia à Delegacia de Policia
tes da Universidade no inquérito em
Fazendária porque, àquele tempo, já
é destituído de fundamento.
pauta,
havia sido iniciado inquérito policial,
Por fim, ainda como informação,
paralelo, no Departamento de Policia
vale assinalar que tão logo surgiram
Federal. O processo n? 4 751/73 teve
as noticias sobre o assunto, manifesdespacho final do atual Reitor Hélio
taram solidariedade aos dirigentes da
Fraga em junho de 1974, determinanUFRJ o Conselho de Ensino para Grado a rescisão do contrato do profesduados e Pesquisa, pela totalidade de
sor Faro, de acordo com as conclusões
seus membros, assim como o Consedo inquérito e parecer do Procuradorlho Universitário, colegiado supremo
Geral da Universidade;
da instituição, através de moção apro2) O segundo é o inquérito advada por unanimidade.

[ TRANSBRASILIANA NORTE
Viagem atrativa conjugando ônibus de luxo e avião a
jato. Doze capitais e diversas cidades em direção ao
Norte brasileiro, do Rio a Belém e Manaus.
NORDESTE SOL E MAR
Todas as belezas do litoral Nordeste em viagem por
estradas inteiramente asfaltadas (BR 101). Vitória P. Seguro - Salvador - Aracaju - Maceió - Recife João Pessoa etc. Partidas quinzenais.
BAHIA HISTÓRICA... DESDE 1500
Ida pela rodovia litorânea e Porto Seguro - Itabuna e
Ilhéus - 4 dias em Salvador. VOLTA: Via Feira de Santana e Valadares. Todos os sábados.
GRANDE CIRCUITO HISTÓRICO
Vitória - Porto Seguro - Salvador - Brasília - Cidades
Históricas de Minas - Magia, História e progresso num
¦ roteiro inesquecível. Todos os sábados.

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

Para comemorar os 300
anos de Bispado do Rio de-Janeiro foi lançada ontem
pelo Vigário Episcopal Dom-Celso José Pinto da Silva a
campanha Missões Popula-"
res, que pretende "reunir
fiéis dispersos, na fé e ale-.
gria da comunhão eclesial".
O crescimento de crenças,
seitas e práticas religiosas'
fora da doutrina cristã*
também motivaram a realização das Missões Popula-"'
res que, em principio, devem combater o compareci- mento ou participação de"
fiéis em "terreiros, tendas
de milagres, místicas orien-'tais, igreja brasileira, etc"."
•1
Obras retiram
'gelo-baiano"
das ruas
A Secretaria Municipal de
Obras, em 30 dias, removeu
1 mil e 90 metro? de gelo
baiano em 10 logradouros.
Esta primeira etapa do tra-balho limitou-se a ruas da
Zona Sul e Centro da cida-~
de e consumiu Cr$ 450 mil'."
Nas duas áreas serão ainda
gastos Cr$2 milhões e 400"
mil na retirada dos blocos. "¦
Este ano, de acordo com
determinação d o Prefeito
Marcos Tamolo, a Secreta-'
ria destinará Cr$ 5 milhões,
para a remoção de gelo
baiano. Até o momento, os.
trabalhos atenderam apenas a Praia do Flamengo e.
Rua Correia Dutra (180m)c
Avenida Osvaldo Cruz
(65m) e Fonte da Saudade',"
Ruas Murtua de Carvalho>>J
e Carvalho Azevedo (150m),
Venceslau Brás (90m), e
Praça Santos D u m o n it
(250m).

G0NVITE QQ MES
TURISMO E COMPRAS
Viagem em ônibus leito
URUGUAI E ARGENTINA
Saídas: 31 de janeiro e 13 de fevereiro.
DUAS MARAVILHAS
rOZ DO IGUAÇU E BUENOS AIRES
Saídas: 24 e 31 de janeiro
!nforma$o€i e venda*
1 /
1
#§®li¥li!
Rua da Quitanda, 11 - 4.° andar - Embratur 92 - GB
Tcls. 232-6829, 224-7664. 221-4628 e 221-4638
PAXTUR Vise. de Pirajá.330-Loja 105-Embratur 154 G3
GUANATUR N. S. Copacabana..793 - Embratur 103 GB
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Informe JB
Falta de incentivos
4 decisão do Governo de permitir
o desconto de parte da renda bruta
para cálculos do Imposto de Renda
desde que o cidadão coloque seus
cobres no clube de futebol de seu coração pode ser discutível. Tão discutivel quanto a prioridade que o futebol
deve ocupar nas preocupações nacionais e até mesmo na política de colocação de recursos que, de uma forma
ou de outra, estão relacionados com o
Tesouro Nacional.
.* * *
Dc qualquer forma, quem gosta
multo de futebol, de clubes, de renda
bruta e ãe outros espetáculos, tem suficientes motivos para ficar satisfeito.
O mesmo não se pode dizer, no
entanto, dc uma parte da população,
também considerável e também respeitável, que gosta do patrimônio histôrlco do pais e das artes em geral.
* *
Estes, continuam à espera de uma
mlgallta de incentivos para que a
cultura nacional seja preservada, Para
que os museus do pais não vivam na
penúria de peças em que se encontram
enquanto objetos importantes se perdem em antiquários.
Se um cidadão tem um quadro,
um móvel ou um objeto de valor e
significado que pertenceu a um personagem da história, ele dispõe apenas
da alternativa da doação pura e simpies da peça a museus que funcionam
mal c não podem comprar coisa alguma por falta de verbas.
tf

*

Em todos os paises civilizados do
mundo, além do futebol, há também
uma legislação especifica que estimuIa as doações através áe descontos fiscais. E se não fosse assim, o Metropolitan de Nova Iorque seria um anexo
do Jardim Zoológico vizinho, pois nlnguém havia de lhe passar as obras
nele depositadas.
No Brasil, o futebol já teve seu
problema resolvido.
Quando as peças de valor histórico despertarem alguma atenção, a
bola com que a Seleção Brasileira ganhou o campeonato do mundo não
correrá o risco de acabar seus dias
numa várzea, e a trave em que Ghigia
fez o terrível gol de 1950 ficará num
canto de museu, em vez de desaparecer. Isso, para dar exemplos ao nível
da grama.

Mau pagador
O Secretário de Imprensa da Piesidència da República, Sr Humberto
Barreto, fez esta semana 44 anos.
E com isso completou-se o primeiro ano de descumprimento de
uma promessa feita há anos ao General Geisel, quando disse que, como
ele, pararia de fumar aos 43.
« •
Barreto é responsável por três dos
maços de fumaça do Palácio do Pianalto.

Um dia cheio
Quarta-feira, dia 28, será um
exemplo raro de dia cheio.
De manhã, reúnem-se no BNDE
com o Ministro João Paulo dos Reis
Veloso, os 40 conselheiros do Banco e
de suas afilhadas, a Ibrasa, Finame,
Embramec e Fibase.
Nesse encontro será feita uma
análise dos resultados de 1975 e serão
fixadas diretrizes para este ano
« •
Uma delas será a decisão de investir os Cr$ 40 bilhões disponíveis pelo BNDE em projetos do setor privado.
• * *
Quando esse assunto estiver sendo discutido, já estará no Galeão o
jato fretado pela mais importante
missão árabe que veio ao Brasil. Com
15 empresários e dirigentes dos prin-

cipals bancos estatais da Arábia Saudita, dos Emlrados e de outros países
da região, ela se reunirá com empresários brasileiros durante um almoço,

Um grande exemplo
Com toda a pompa e circunstancia
Inerentes ao cargo ocupado por seu
passageiro, o Opala preto de chapa de
bronze 042 pertencente ao gabinete do
Presidente do Tribunal de Justiça estava estacionado ontem na Rua do
Ouvidor, a mais antiga rua de pedestres do Rio.
O dono do carro, que vive do serviço a uma Justiça presumivelmente
cega, deve estar achando que os mortais contribuintes, obrigados a estaclonar onde mandam as leis, também
sejam cegos.
"Veja"
sem Carta
O Jornalista Mino Carta demitiuse ontem da direção da revista Veja,
onde estava desde os primeiros meses
de 1968, quando ela era apenas um
projeto.
Mino, que planejou e dirigiu a
revista Quatro Rodas, a Edição de Esportes de O Estado de S. Paulo e o
Jornal da Tarde, tinha acabado de
voltar de suas férias na Europa.
« • *
Seu irmão Luis dirige a Editora
Três. E' bastante provável que, com
ele, lance uma nova revista.

O lugar certo
De um velho conhecedor da administração do Estado do Rio:
Nomearam o Marcos Tamoyo
para o lugar errado. Ele devia ser
chefe do cerimonial. Assim ficava com
tempo para ir a todas as festas e a
função de Prefeito não lhe tomaria
tempo.

O mandato de Mediei
Revelação de um personagem que
esteve em grande atividade durante
o periodo da doença do Marechal Costa e Silva, quando o pais ficou sendo
governado por uma junta militar:
— O projeto de Constituição que
levaram ao General Mediei, Comandante do III Exército que estava para
ser eleito, dava ao sucessor de Costa e
Silva um mandato de cinco anos.

Os 77 anos de
GOLDA MEIR.
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UROLOGIA - DOENÇAS VENIREAS - VIAS URINARIAS
ATRASO DO DESENVOLVIMENTO
Atendo: 8/20 hs. Sébadosi 8/Uhs.
R. 7 do Setembro 98, 13.° andar. Ci. 01.
PBX: 343-5257 (M). 232-870* (D).
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MÉTODO PARA APRENDER INGLÊS ENQUANTO DORME

Hendrickje foi mulher de Rembranát 14 anos

HIPN0PEDIA
Trazido do exterior pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE
MOTIVAÇÃO para revolucionar o aprendizado da
língua inglesa. Cem anos na frente.

DIRETORES
EXECUTIVOS
TÉCNICOS
ETC.

Galeria de Londres dá mais
de CrS 10 milhões por obra
quase ignorada deRembrandt

-r5L-'288-01 01 CaixaPostan618_ZÇ-00 RJ
Nome
Endereço.
Cidade .-.-Estado...

wm

CEP

Londres — A Galeria Nacional de Arte anunciou ontem a compra de uma obra-prima de Rembrandt muito pouco conhecida: o retrato de Heiv
drickje StoffeLs, mulher do artista, realizado por
volta do ano de 1650. Não íoi revelado oficialmente
o preço, mas sabe-se que custou mais de 1 milhão
de dólares (quase Cr$ 10 milhões).
Michael Levey, diretor da Galeria, afirmou
se trata de "obra de arte muito importante" e que
o preço pago ao proprietário, após dois anos de que
negociações, ficou muito aquém do que seria pago
para arrematar o quadro num leilão de arte.

Empresa do Grupo TELEBRÁS

RETIFICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
DIVISÃO DE COMPRAS
AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO MAT-23-001/76
PARA FORNECIMENTO DE PRÉDIOS PRÉ-FABRICADOS

RESTAURAÇÃO
O quadro, conhecido mais
pelos estudiosos, não é exposto ao público desde 1936.
Coberta por um verniz, a
obra só será exibida na Galeria Nacional depois de
limpa e restaurada, trabalho que demorará provávelmente até abril.
Há 160 anos a ob* está
em mãos de ingle*
¦'om
a sua aquisição, a i leria
de Arte de Londres passa
a contar com 21 obras de

A Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - ÉMBRATEL,
avisa aos interessados que poderá ser solicitada a relação de requisitos necessários à pré-qualificação de Fabricantes ou de seus
Representantes de prédios pré-fabricados, nos seguintes endereços:
Av. Presidente Vargas, 1012 s/341 - Rio de Janeiro-RJ
Rua Carlos Lacerda, 438 - Campos-RJ
A data limite para cumprimento dos Requisitos de Pré-qualiticaçao e 27 de fevereiro de 1976, os quais deverão ser apresentados
na Av. Presidente Vargas, 1012 s/341 - Rio de Janeiro - RJ - Seção
de Cadastro e Diligenciamento.
Seção de Cadastro
e Diligenciamento

Jantar no Copa
Na próxima terça-feira o Ministro João Paulo dos Reis Veloso será
homenageado com um jantar no Copacabana Palace.
Entre os 61 organizadores da noite estão os responsáveis por cerca de
40% do PIB.

Os indios urubus, no Maranhão,
prenderam três caçadores que haviam
invadido suas terras e estão exigindo
Cr$ 3 mil para libertá-los. Pelo visto,
estão se civilizando.
A Marinha fez concurso para faroleiros. Apareceram 19 candidatos e
os seis primeiros lugares ficaram com
mulheres.
O Sr Ulisses Guimarães estará em
Minas em março. Vai reunir os dirigentes do MDB em Montes Claros.
Saiu Os Partidos e as Eleições no
Brasil, com trabalhos dos professores
Helgio Trindade e Carlos Estevanf
Martins, entre outros. Foi coordenado
pelos sociólogos Bolivar Lamounier e
Fernando Henrique Cardoso.
Depois de receber uma pancada na
cabeça com o lançamento da máquina
fotográfica SX-70, a Polaroid anuncia um novo modelo, capaz de reequilibrá-la. Vai se chamar Pronto.
O Deputado Célio Borja, Presidente da Câmara, chegou ontem a Islamabad, Capital do Paquistão. De lá, vai
para Viena.
Inaugura-se no dia 10 de fevereiro,
no Rio, a maior fábrica de hélices do
Brasil, a Lips, com capital holandês.
O Governo americano está pensando em controlar os preços da moda
feminina. Assim, haverá vestidos do
Sak's tabelados.
O Senador Eurico Rezende viajou
ontem á noite para os Estados Unidos.
Vai ficar 10 dias e fará uma pesquisa
sobre o ensino universitário americano.
Sai em agosto a história da cidade
de Nova Friburgo, revelando inclusive
todas as famílias que vieram da Suiça para fundá-la. Sai a tradução, porque o original é trabalho do sociólogo
suíço Martin Nicolin e que aliás lhe
valeu o titulo de Doutor em Sociologia
da Universidade de Friburgo, na Suíça.
Em março, a CTB coloca em operações mais duas Unhas no centro da
cidade: 233 e 253.0 plano de expansão
vai liberar 20 mil e 800 telefones.

23/1/76
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Hospuda-se no VIllAOE DO
SOL, onda ono^ntraréi casas
mcblllndfli, te-lofono-, com ou
sem er condicionado, completo
serviço de copa, ber, reslaurante, piscina • mlnlmercedo para
equofas quo dose|arem preparar
sue própria reinicio. Tudo Isto,
e e praia que se encontra é sua
frente.

AVISO
A Sub-CoordonaçJo de Material do
Hoiplttl UnlvertltArlo Anlcrio Pedro
d» UFF, tlluado • Rui Marque, de
Perene •om número, quinto andar,
Prédio
Anexo,
FAZ PÚBLICO
o
Edital d» Tomada de Preço» n.°
02/76, que obedecer! o tegulnle calondírloi
OUETO OA LICITAÇÃO:
Material Clrúrglco-Hoiplitlar - (Vúlvule de Ruben, Canulas, Sondas, Ca.
teterei, etc).
DATA E PRAZO:
e) Entrada do Requerimento de Int'
CfiçSoi
De 22/|ane!ro de 1976 i 2/fevereiro de 1976;
b) Entrada das Propottan
Até às 13:00 horas do dia 09 de
fevereiro de
1976;
c) Abertura das Proposta*:
As 14:00 horas do dia 09/fevereiro de 1976.
Informações a respeito poderão
ser obtidas pelos Interessados na
Seção de Compres, sita á Rua Marquês de Paraná, sem número, qulnlo ondar — Prédio Anexo, no horário
das 9,00 és 15,00 horas.
(ai Gonçalo Reis Pacheco
Chefe de Seção de Compres
ip

Pelo menos na cidade de Crato,
uma das cinco maiores do Ceará, está sendo mal compreendida a recomendação feita aos Governos para
que ajudem a Arena.
O Prefeito deu ao Partido parte
das dependências do Museu Histórico
municipal.
* * *
Enquanto isso, o MDB paga aluguel.

Lance-livre
Na próxima semana o Brasil aluga
junto a uma subsidiária da Gulf mais
uma plataforma auto-elevatória para
perfuração submarina em águas profundas. Vai operar na foz do Amazonas ou no Norte fluminense.
As empresas de pesca de lagosta
vão mandar um memorial ao Presidente Geisel pedindo que seja levantada a proibição das atividades nas costas cearenses durante os meses de
março e abril.
A empresa alemã BASF está se preparando para investir 900 milhões de
dólares no Brasil, através de suas subsldiárias. Atua na área de produtos
químicos.
Na semana que vem estará no Rio
uma missão de dirigentes de instituições financeiras espanholas, liderada
pelo presidente do Instituto de Crédito Oficial da Espanha e pelo presidente do Banco Arabe-Espanhol,
A Massey-Ferguson inicia em fevereiro a construção de mais uma fábrlca de tratores, colhedeiras e implementos agrícolas na cidade de Lençóis
Paulista. E' a sua quarta fábrica.
Estatística final: apesar da decepção, a safra de trigo do ano passado foi de 2 milhões e 100 mil toneladas, a segunda da história do pais.
Se não fossem as geadas, teria chegado a 3 milhões e 500 mil.
Os russos estão querendo comprar
300 mil pares de sapatos brasileiros.
Dois técnicos já embarcaram para
Moscou.
O Detran está preparando uma
blitz contra carros com tala larga, minivolantes e descargas abertas.
A Hong-Kong Cement Corporation
mandou um grupo ao Brasil para negociar a Implantação de uma indústria
destinada a beneficiar calcário em Minas Gerais.
Em 1975 a capacidade ociosa da
indústria de autopeças ficou em 30%.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANTÔNIO PEDRO
TOMADA DE PREÇOS
N.0 02/76

Assim não

Do Ministro dos Transportes da
França, Sr Michel Cavaüle, quando o
Chanceler Azeredo da Silveira lhe
perguntou ontem se fizera um bom
vôo:
— Ora, todos os vôos do Concorde
são bons.

Sexta-feira,

p

BENVINDO AO SOL
DE CABO FRIO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAI
FLUMINENSE
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

— Mediei reduziu-o para quatro.
E não se arrependeu.

Propaganda

BRASIL

Rembrandt, sem Incluir
quadros pintados parcialmente por ele, os que lhe
são atribuídos e os que foram feitos por discipulos do
mestre holandês, falecido
no ano de 1669.
O retrato de Hendrickje
Stoffels está avaliado no
mercado livre de arte por
mais de 2 milhões de dólares (quase Cr$ 20 milhões).
Um inglês o adquiriu em
1838 por 300 dólares (cerca
deCr$3mil).

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Instituto de Direito Público e Ciência Política

CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
de
às
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Inscrições: Praia de Botafogo, 190 — sala 1113 de 10 a 23
Fevereiro — no horário de 9:30 às 12:30 min. e de 13:30
15:30 min.
Informações: Telefone — 266-1512 ramal — 265
Aulas: 10 de março de 1976 a 29 de julho.
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A Seller está inaugurando
¦ó Centro Imobiliário Costa do
'Sol,
em Araruama, no km 90, na
confluência das estradas que
seguem para Rio Bonito e Cabo
Frio, local muito conhecido
como GIGI.
Essa idéia partiu do enorme
público que se desloca todo •
fim de.semana para Região dos
Lagos a procura de lazer e bons
investimentos. O Centro
Imobiliário Seller Costa do Sol
¦de Araruama, vai reunir Rio das
Ostras, Cabo Frio, São Pedro
D'Aldeia, Macaé, Saquarema e
Araruama. Venha tomar
•drink conosco e conhecer um
as
melhores opções imobiliárias de
'toda
Costa do Sol.

Aos Empresários que
estão pensando em adquirir
máquinas de contabilidade
ou mini computadores.
Para resolver problemas de: Contabilidade, Controle de Estoque, Faturamento, Folha de Pagamento, Emissão de Cautelas e Controle de Acionistas, Reavaliação do Ativo Fixo, Controle
de Contas a Receber, Emissão de Recibos e Controle de Condomínios, e outros sistemas.
EVITE: Despesas de importação • Despesas c/encargos iniciais • Despesas c/manutenção
do equipamento • Despesas e Administração de Pessoal (Programadores e Operadores) •
Perda de espaço (para equipamento e pessoal) • Despesas com instalações especiais (piso,
reguladores.de voltagem e aparelhos de ar condicionado) • Despesas de Luz e Força • Que
o equipamento adquirido rapidamente se torne absoleto • Que as paralizações de máquinas afetem o seu serviço.
Verilique como é simples, prático e econômico a utilização do nosso Bureau de
serviços na execução de qualquer tdos trabalhos acima.

„ SUpepffôtS 2.9.
serviços

%#

I

PROCESSAMENTO DE DADOS

mm

Rua São José, 90 -12.° andar - RJ
Tels: 231-2090 (r. 293),
222-2112 e 222-2113.

UMA EMPRESA DO GRUPO SUPERGASBRAS

¦

Em Araruama, km 9Ó/Gigi, loja 2
(Casa Rosada)

FACULDADE NOTRE DAME - CONCURSO VESTIBULAR
CURSOS:
PEDAGOGIA - 100 VAGAS
LETRAS - 100 VAGAS
ESTUDOS SOCIAIS - 50 VAGAS
INSCRIÇÕES:
De 12 a 30 de lanelro do 1976
LOCAL:
Rua Barão da Torre, 308
Rua Nascimento Silva, 211 -

Ipanema

As inscrições poderão ser feitas das 15 às
22 horas, de 2a. a 6a.-feira, na Secretaria
da Faculdade.

Os Programas |á se encontram a disposição na Secretaria da Faculdade,
com
informações sobre documentação necessária e taxa de inscrição. Telefone: ...
287-3740.
Taxa de inscrição: Cr$ 190,00
Banco Real (Agência Ipanema)
Rua Visconde de Pirajá, 168-A.

As provas do Concurso Vestibular serão
realizadas na sede da Faculdade, à Rua
Nascimento Silva, 211, nos dias 3 - 4 —
5 e 6 de fevereiro, às 19 horas.
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SEM DIVISÃO
"Num
pais politicamente
tão evoluído quanto o Chile"
— diz o jornal — "as idéias
de Frei gozarão de ampla
circulação, apesar de terem
•sido editados apenas uns
poucos milhares de exemplares da obra, em desafio
à censura sobre uma editora católica de Santiago".
O Times lembra que o 11vro aparece num momento
de crescente critica à Junta, por parte da Igreja Católica, e de persistentes Informações sobre desacordo
no mais alto nível da hierarquia militar. Acrescenta
que "a Junta achará dificil
enfrentar o devastador ataque de Frei e a alternativa
que propôs. Se o ignorar

Equador
anistia
12 civis
Quito •— Doze civis, entre
eles o ex-Presidente Carlos
Arosemena, receberam ontem anistia decretada pelo
novo Governo militar, "para favorecer o ambiente de
paz e concórdia no país."
Na quinta-feira, a medida
beneficiou 16 militares, que
tinham participado de uma
revolta contra o então General Guillermo Rodriguez
Lara, agora deposto.
Entre os dirigentes politicos, deportados em diversas
oportunidades, e que agora
foram beneficiados, estão:
Francisco Acosta Yepes;
ex-Chanceler Jorge Acosta
Velasco; César Trujillo, lider do Partido Conservador; Pablo Da valos Dillon;
Guillermo Cabrera, socialis•ta; Gilberto Contreras, velasquistas; Rodrigo Vdteri,
cunhado do General Raul
Gonzalez Alvear, chefe da
sublevação do Io de setembro, e José Vlcenye Ortuvo.
Das anistias, a mais importante é a do ex-Presidente Carlos Arosemena,
cujo Governo foi considerado um dos mais "desastrosos" da história do Equador.
O ex-Presidente agora anistiado era considerado, por
muitos, um dirigente de
tendência esquerdizante.

oficialmente, ao livro segulrão, quase seguramente,
ataques mais audazes e frequentes".
Em discurso cm Puerto
Mont, ao Sul do Chile, o
Presidente Augusto Pinochet
os políticos —
"essesadvertiu
Kçrenskys — de que
não nos arrastarão (os mllitares) novamente ao marxlsmo e que não dividirão
as "Uns
Forças Armadas".'
poucos políticos" —
acrescentou — "que se preocuparam em lançar lnfamias, possivelmente acredltando que este Governo
possa ser derrubado de fora, estão equivocados porque esta seria a pior medida".
Plnochet disse saber que
o pais se encontra numa dificll situação, "mas construlr uma Nação depois de
tantos anos de demagogia
«politicagem é bastante dlficil". Acredita-se que a critica de Pínochet é dirigida
ao ex-Presidente Eduardo
Frei.
Vinte e quatro horas após
o anúncio de que foi concedido salvo-conduto para o
lider extremista Pascal Allcnde, a Chancelaria chilena surpreendeu com outra
noticia, desta vez sobre o
tsalvo-conduto dado a outro
dirigente de esquerda, Nclsin Gutierrez, e à sua mulher, Maria Elena Bachmann, ambos asilados na
Embaixada do Vaticano.
Gutierrez foi ferido durante um choque com as
forças de segurança, em outubro último, tendo sido
atendido pela médica britanica Sheila Cassidy num
convento em que procurou
refúgio. Dias depois foi conduzido por um sacerdote à
Embaixada do Vaticano, onde pediu asilo.
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Kissinger vai a Madri Portugal liberta dois
renovar acordo militar líderes salazaristas

Madri e Washington — O Secretário
dc Estado Henry Kissinger chegará nmanhã a Madri para assinar o acordo que
prorroga por mais cinco nnos a utilização de quatro bases dos Estados Unidos
na Espanha, em troca de uma ajuda mllitar e tecnológica no valor total de 1
bilhão 250 milhões de dólares, informou
ontem porta-voz do Governo espanhol.
O Departamento de Estado norteamericano qualificou como "especulações" as altas cifras anunciadas em Madri e versões sobre a conversão do antigo pacto de amizade e cooperação em
tratado dc defesa mútua entre os dois
paises. Numa nova ofensiva diplomática com vistas ao ingresso da Espanha no
Mercado Comum Europeu (MCE), o
Chanceler José Maria de Arcilza conferenciará no próximo dia 12, na fronteira,
com seu colega português, Major Melo
Antunes.
BARGANHA ESPANHOLA
A assinatura do acordo sobre as bases americanas dominou ontem o notlciário da Capital espanhola, onde se destacava que Areilza comparecerá hoje às
Cortes para inteirar os Deputados do e.stágio a que chegaram as negociações,
além de outros temas ligados à politica
externa.
A UPL ao citar fonte do Governo, assegura que as comissões dos dois paises
concordaram em que a Espanha receba
dos Estados Unidos 600 milhões de dolares, como empréstimo, para compra de
equipamento militar moderno. Outros
550 milhões seriam concedidos por Washington em armamentos mais antigos, havendo, ainda, cerca de 100 milhões de dólares a serem empregados em ajuda cultural e tecnológica.
O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), cm comunicado à imprensa, denunciou o acordo "por ser contra-

Buenos Aires — A Presidenta Maria Esteia Martinez de Perón concedeu aumento geral de salários de
18% para compensar a infiação (334%) de 1975 e de
40% no salário-famílla, após
um encontro entre os lideres sindicais e o Ministro da
Economia Antônio Cafiero.
Comenta-se que o aumento
vigorará até fim de março,
quando será estudado um
novo reajuste.
O Embaixador argentino
no Vaticano. Enriaue Guardo, foi designado o novo Ministro da Defesa, em substltuição a Tomas V o 11 e r o,
afastado na semana passada junto com outros três
Ministros. Guardo tem 67
anos, é da velha guarda peronista e íoi presidente da
Câmara dos Deputados de
1946 a 1952.
Na manhã de ontem Cafiero se reuniu com o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Casilo Herreras, com o líder das 62 Organizações, Lorenzo Miguel,
e com o Ministro do Trabalho, Carlos Ruckauf, para
chegar a um acordo sobre
os aumentos salariais.

rio aos interesses nacionais, hipotecando
a Washington a soberania do povo espanhol". Apesar do excessivo liberalismo
verbal do Chanceler Areilza — dizia a
mensagem — é imperativo que um acordo
desse tipo só seja assinado após a instauração de uma democracia plena na
Espanha, em que o povo possa, incluslve, opinar nas urnas se deseja ou não
aliar-se desta forma ao Pacto do Atlantico Norte.

Dolorcs IhaiTÚri
pede passaporte
Moscou c Madri — La Passionárla,
Dolorcs Ibarniri, pediu ontem à missão
comercial espanhola cm Moscou — onde
vive exilada desde o fim da Guerra Civil — seu passaporte com visto dc entrada na Espanha, para onde pretende regressar. Aos 80 anos, Dolorcs Ibarniri,
continua exercendo as funções de presidente do Partido Comunista Espanhol
(PCE).
O Governo de Madri concedeu, visto, há duas semanas ao ex-secretáriogeral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Rodolfo Llopis, atualmen com 81 anos. Llopis chegou ontem
à Capital espanhola, procedente de Alicante c Barcelona c foi recebido por uma
multidão dc amigos, entre eles, o comitê
executivo do PSOE que, apesar de permanecer ilegal, tem sido tolerado pelo
novo Governo.
Em entrevista ao diário católico Ya,
Llopis — que também viveu 3fi anos no
exilio, mas cm Paris — opôs-se energicamente a qualquer aliança entre os socialistas c comunistas. Entretanto, o
PSOE e o PCE assinaram um pacto, no
ano passado, visando a ação conjunta da
Plataforma de Convergência e a Junta
democráticas.
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AVISO
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO
FRANCISCO - CODEVASF, torna público par» conhecimento
dos interessados, que eslá aberta a Concorrência Internacional
n.° 05/75 relativa à realização de obras de engenharia civil
nas estações de bombeamenlo das grandes várzeas de Boacica
e Mariluba e obras dc engenharia civil das estações de bombeamento e ccnslrução de diques de proteção das grandes
várzeas dc Colinguiba, Pindoba e Breio Grande. Todas estas
várzeas estão situadas no trecho compreendido entre a cidade
de Pfopriá e a foz do Rio São Francisco, nos Estados de Alagoas
e Sergipe.
Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidos às ¦15:00 horas- do dia 27 de abril de 1976, no
Auditório da CODEVASF, localizado no 14.» andar do Edifício
Central Brasília, Setor Bancário Norte, Projeção
14, Brasília,
Distrito Federal.
O Edital de Concorrência Internacional n.° 05/75 eslá i
disposição dos interessados, no Rio de Janeiro, á Avenida Presidente Wilson n.° 210, 10.° sndar e, em Brasília, na Divisão
de Licilaçõss localizada na Sobre-loia do Edifício Central Brasília,
onde serão fornecidos os esclarecimentos de ordem técnica.
Brasília, 13 do janeiro de 1976.
(a) FERNANDO ANTÔNIO FREIRE DE ANDRADE
Gerente do Departamento ds licitações e Contratos
(P
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Bolores Ibarrúri

Um exílio de 36 anos
lnt«rnacÍon«l/P«squÍs«

Em dezembro de 1975, quando esteve
cm Roma para comemorar seus SO anos,
Dolores Ibarrúri, a Pasionaria, da Guerra Civil Espanhola, lançou um slogan
para estimular os democratas espanhóis, após a morte do Ge7ieralissimo
Francisco Franco: Passaremos, disse ela,
vestidas de negro, a cabeça muito branca,
è pessimista com relação ao atual Governo de Madri: "Estou certa de que
não mudará nada, porque mesmo o liberalismo em que se inspira pertence ao
século passado".
Há 36 anos longe da Espanha, mantendo a presidência do Partido Comunista Espanhol, a oitava de 11 irmãos
mineiros bascos conservou, no exilio em
Moscou, grande parte de sua energia
pessoal. No ano passado foi proibida de
voltar à Suíça, depois de uma manifestação em Genebra contra Franco. Impedida de falar, cantou hinos de 1938,
acompanhada ãe 20 mil refugiados, afirmando: "Já que sou proibida de falar,
nada me impede de cantar".

Em abril de 1966, La Pasionaria sitbiu à tribuna cm Karlovy Vary, TchecoEslováquia, e atacou os pontos difíceis
da politica européia, da Alemanha Ocidental à Grécia, com destaque para a
Espanha, mas também chamando atenção para questões ideológicas antes consideradas fechadas. Citando a Pacem
in Tcrris e a Populorum Progressio, criegou à seguinte conclusão:
— Os teóricos marxistas devem
prestar mais atenção à evolução do pensamcnlo político e filosófico católico. O
catolicismo é um dos grandes movimentos de massa da época atual e devemos
nos esforçar para conseguir uma aproximação maior com ele".
Fator de união entre os republicanos que lutavam contra as tropas franquistas, Dolores tem uma posição prudente sobre o PC português: "Não cabe
a nós julgá-lo, mas ao povo português.
O que o povo pensar e decidir para nós
será certo e indiscutível".
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KAULZA E BAPTISTA
Kaulza de Arriaga, preso
desde 8 de setembro de
1974 sem acusações concretas, há alguns meses recusou um oferecimento do
Conselho da Revolução de
sair do pais em troca de
sua libertação.
Ontem, ao ser libcrLado,
recusou-se a fazer declarações, mas fontes chegadas a seus familiares admitiram a possibilidade de sua
candidatura nas próximas
eleições presidenciais de 25
de abril.
Moreira Baptista, ex-Ministro de Salazar e de Marceio Caetano, foi posto em
liberdade condicional. Respondera a processo como
responsável pela PIDE/DGS
(policia secreta) e está
proibido de manter atividade politica.
Com a queda do salazarismo foi deportado para a
ilha da Madeira com Caetano e Américo Tomás. Um
mês depois foi transferido
para uma prisão de Lüboa
e libertado a 6 de setembro

cie 1974, dias antes dos
acontecimentos de 28 de selembro — que significaram
a queda de Spinola — nos
quais esteve envolvido. Foi
novamente preso.
RETORNO AO FASCISMO
Logo após as liberações,
o General Vasco Lourenco,
Comandante da Região Mllltar de Lisboa, advertiu severamente o pais contra as
"forças reacionárias,
que
estão começando a dar demasiados sinais de vida e
a aitacar a essência mesma
do movimento de 25 de
abril, esquecendo-se de que,
se podem falar, devem isto a
este movimento."
Vasco Lourenco, que visitava o Regimento de Infantaria de Setúbal, 60 km ao
Sul de Lisboa, declarou-se
no entanto convencido de
que Portugal saberá evitar
o retorno ao fascismo: "Não
abandonaremos nossa vlgllancia e estou certo de que
saberemos evitar a volta do
fascismo.
A respeito do relatório
preliminar sobre a rebelião
de pára-quedistas de 25 de
novembro passado declarou
ter sido "sumamente penoso" ver implicados nos fatos
"vários companheiros responsáveis pela revolução de
abril." Destacou que, apesar
de Otelo Saraiva de Carvalho ter cometido erros,
"nunca se poderá esquecer
o extraordinário papel que
saberemos evitar a volta do
fascismo."
De acordo com o semanario Tempo, após a prisão de
Otelo as autoridades portuguesas efetuarão várias outrás detenções de membros

de Governos anteriores suspeitos de envolvimento na
tentativa de golpe.
POSIÇÃO DO PPD
Ainda com relação ao relatório, o lider do Partido
Popular Democrático S á
Carneiro salientou a contradição existente entre
acusar o Partido Comunista
de "contra-revoluclonárlo e
antidemocrático" e permitir
que os comunistas permaneçam no Governo."
Sá Carneiro também criticou os socialistas que, segundo ele, agem com "ambiguidade", defendendo a
possibilidade de um com•promisso com os comunistas. Afirmou que o PPD, ao
contrário do PS, não quer
uma estratégia de união da
esquerda c, depois das
eleições, não admitirá colaboração com o PCP.
O lider popular-dcmocrático acusou ainda os dirigentes militares portugueses de tentarem instituir
uma ditadura no pais, com
sua exigência de manter,
por mais cinco anos, o direito de veto sobre a legislação
aprovada pelo Parlamento.
Os militares suspenderam
suas conversações com os lideres politicos sobre o pacto
assinado cm abril, tendo em
vista diminuir a influência
militar no Governo, até domingo.
Ao mesmo tempo, o jornal
Tempo revelou que o Primeiro-Ministro Pinheiro de
Azevedo será indicado para
a Presidência da República
pelo PS e PPD. O atual Presidente Costa Gomes, acredita-se, não apresentará
sua candidatura.

lntcrnntion.il/Pasquis_

MINISTÉRIO DO INTERIOR

CONCORRÊNCIA

Lisboa — Duas lmportantes personalidades do regime salazarlsta foram llbcrtadas ontem em Lisboa: o
General Kaulza de Arriaga,
ex-Comandante do Exército
português em Moçambique,
e o ex-Mlnistro do Interior
César Moreira Baptista.
Dos mais de 100 detidos
após o fracassado golpe splnolista de 11 de março de
1075 somente quatro permanecem na prisão, entre os
quais três oficiais da Guard a Nacional Republicana
que se refugiaram na Embaixada alemã após o lcvante e aguardam processo.

Um defensor da velha ordem

M. Esteia
dá aumento
geral de 18%

coo-iyur
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO INTERIOR
Companhia de Desenvolvimento
do Vale do Sãó Francisco
- CODEVASF -
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IVYT dis que Junta
terá que ouvir
Frei ou se isolar
:• Nova Iorque — "O livro
do ex-Presidente Eduardo
Frei, no qual ele apela às
Forças Armadas para que
expulsem a Junta Militar,
é um duro golpe contra o
Governo chileno", afirmou
o Jornal The New York TImes, lembrando que "se os
militares atacarem uma íigura tão respeitada como é
o lider democrata-crlstão só
conseguirão Isolar mais
completamente o Chile da
comunidade mundial".
Num editorial denominado Frei contra a Junta, o
jornal comenta que "em seu
livro o ex-Presidente repele
com desdém a pretensão
dos militares de que a única
alternativa à política de repressão e recessão econômlca seria o retorno ao programa marxista de Salvador Allende". Acrescenta
que "Frei visualiza uma
união nacional dos Partidos
democráticos, que combine
a necessária autoridade
com o respeito às liberdades
básicas".
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas
que, tendo em vista a proposição da Diretoria para o aumento de capital de Cr$ 420.000.000,00
para Cr$
700.000.000,00 mediante incorporação de reservas e
distribuição de 2 ações bonificadas para cada
grupo
de 3 ações possuídas, a ser submetida à apreciação
da Assembléia Geral Extraordinária convocada
para
o dia 28/jan/76, será observado o seguinte:
I - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
a. até o dia 27/jan/76, as negociações deverão
ser realizadas "COM DIREITO À BONIFICAÇÃO'.';
b. a partir do dia 29/jan/76, as negociações
deverão ser realizadas "SEM DIREITO A BONIFICAÇÃO".
NOTA: os processos relativos às negociações
realizadas até o dia 27/jan|76, deverão ser encaminhados ao Banco, devidamente instruídos, até o dia 16/
fev/76, impreterivelmente. Os processos encaminhados após o dia 16/
fev/76, bem como aqueles inadequadamente instruídos, determinarão o registro da bonificação em nome dos respectivos cedentes.
II - AÇÕES PREFERENCIAIS AO PORTADOR
a partir do dia 29/jan/76, só serão aceitos pedidos de desdobramento de cautelas desacompannadas do cupom de n.° 07 (sete), o qual se
destinará à percepção da bonificação a ser ooncedida.
(as.) Antônio Nilson Craveiro Holanda
Presidente

Diplomado cm Engenharia Civil, Kaulza de Arriaga,
no momento da queda do
salazarismo, era presidente
da Junta de Energia Nuclear, para onde foi nomeaão após seu afastamento do
comando do Exército em
Moçambique, que ocorreu
em conseqüência da acusação, do Times de Londres,
dc chacina em uma aldeia
no Norte moçambicano.
Quando voltou a Lisboa,
em julho de 1973, foi manlido à margem dos altos comandos militares da metrôpole. Seu descontentamento
era conhecido e a Io de janeiro de 1974 o jornal londrino The Guardian revêlava ter sido desarticulada
uma conspiração dc extrema direita para depor o

então Premier Marcelo Caetano. Entre os lideres da
conspiração estava o General Kaulza, que já tinha sido acusado de uma outra
tentativa de golpe em novembro de 73.
Considerado um dos porta-vozes da linha dura,
Kaulza no entanto ultrapassou as crises e com os
problemas surgidos com o
lançamento do livro Portugal e o Futuro, de Antônio
de Spinola, seu nome chegou a ser mencionado para
ocupar o Ministério da Dcfesa.
Com o 25 de abril, mantevc-se numa posição dc neutralidade por algum tempo.
Em maio, no entanto, passou para a reserva, surpreendendo muitos politi-

cos, pois havia quem relacionasse s u a s entrevistas
com o Presidente da Junta
dc Salvação Nacional, Spinola, com a probabilidade
dc cie colaborar com o Movimento das Forças Armadas.
Na ocasião destacava-se
que, pelo visto, teriam pesado mais na decisão da Junta os serviços que prestou
ao salazarismo que as promessas de cooperação que
teria feito à nova situação.
Ninguém parecia ter esquecido que o General era um
representante da extrema
direita que preconizava a
manutenção da luta antiguerrilha nas então provincias portuguesas da África
e a continuação do regime
salazarista.

Comunistas sofrem novos alentados
Lisboa — Oito atentados
contra sedes ou militantes
comunistas foram registrados na noite de quarta-feira
em Portugal. O mais importante ocorreu no Alentejo,
quando uma bomba de
grande poder explosivo destruiu parcialmente o centro
operário de Mertola. Os outros sete tiveram lugar na
âre„ do Porto, ao Norte.
O Partido Comunista comentou os acontecimentos

destacando que o "objetivo
imediato das forças reacionárias é destruir a reforma
obagrária", enquanto seu
"impor,
jctivo mais geral é
de novo, em Portugal, a di- .
tadura terrorista do grande
capital".
Com relação aos distúrbios no Rossio, na tarde de
quarta-feira, nos quais morreu uma pessoa e seis ficaram feridas, inclusive um
policial, a policia continua

a sustentar que foram os
manifestantes de extrema
esquerda que abriram fogo.
Testemunhas oculares revelaram que policiais começaram a disparar para o ar
quando extremistas obrigavam a dona de uma loja a
fechar as portas em obediência a uma greve de
duas horas decretada pelos
sindicatos de extrema esquerda. A partir daí a confusão foi geral e "pessoas
começaram a cair ao chão".
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO

ifr MPAS/INPS

CONSELHO DE NÃO-FERROSOS
E DE SIDERURGIA - CONSIDER

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Previdência Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidadas as empresas interessadas em
promover a produção de cobre primário no país, a
apresentarem ao Consider suas propostas de implantação de usinas até a data limite de 31 de maio
de 1976.
Na análise e seleção, será dada preferência aos
empreendimentos que apresentarem as melhores condições, com relação aos seguintes aspectos:
A — Maior participação de capital privado nacional;
B — Transferência e absorção de tecnologia;
C — Esquema de produção capaz de atender as
necessidades de mercado;
D — Maior participação de máquinas, equipamentos e serviços nacionais;
E - Aporte de recursos em forma de capital de
risco,*
F — Previsão de realização de pesquisas geológicas no país, relacionadas com o cobre;
G — Suprimento de matérias-primas.
As empresas deverão apresentar, juntamente
com os estudos, quaisquer acordos e/ou contratos relacionados com os aspectos institucionais, tecnológicos, comerciais e financeiros.
Brasília, 12 de janeiro de 1976
AlUISIO MARINS
Secretário Executivo
Do Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia
- CONSIDER
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL-ADJUNTA
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE CONCORRÊNCIA
A Subsecretária

Regional de Serviços Gerais e
leva ao conhecimento dos interessados que, no dia 20 de fevereiro de 1976, às 14 horas, na Rua São Pedro, n.° 24 - 2.° andar — Niterói — RJ., em sessão preliminar, serão recebidas,
abertas, processadas, apreciados e julgados os documentos de habilitação dos interessados em partido

Patrimônio,

cipar da Concorrência

01-76,
execução das
para
obras do prédio da Agência do INPS em Macaé-RJ., na
Rua Dr Francicso Portela, s/n, e receber as respectivas propostas, em envelopes distintos e fechados, a
serem rubricados pelos presentes, para abertura em
nova

sessão, a se realizar no mesmo local, às 14
horas do dia 23 do mês, e posterior julgamento.
O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos no endereço acima.
Niterói, 21 de janeiro de 1976
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Araújo Ncllo

ALERTA CONSTANTE
O Ministro Goerg Leber
rejeitou energicamente as
Informações de que a União
Soviética havia conseguido
ultrapassar o bloco ocidental em poderio nuclear e
destacou que toda preocupa"carece
ção nesse sentido
de fundamento".
Ao se referir ã opinião de
seu colega da RPA, o Ministro Rumsfeld assinalou que
o Ocidente continua mantendo a supremacia militar
em geral e nos setores cenvencional e da tática nunão
clear. Acrescentou que,
obstante, a OTAN "deve
adaptar-se constantemente
k ameaça que implica o fortalecimento dos meios es-

tratéglcos da União Soviétlca". Rumsfeld"é disse que estambém nesa adptação
cessaria, porque há que
manter o equilíbrio nuclear
entre os dois blocos".
Reiterou Rumsfeld que a
interdependência dos Estados Unidos e da Europa
Ocidental nos âmbitos geográfico, econômico e defen«ivo "aumentará no futuro,
ao invés de diminuir".
Goerg Leber concordou com
«eu colega: segundo cie,
atualmente estuda-se a pos•slbllldade de se reforçar a
presença militar dos EstaUnidos na Europa,
dos
"tanto quantitativa quanto
q u a 1 i t ativamente". Não
existem falhas' na cooperação entre os Estados Unidos e a Europa, afirmou Leber, porque "sabemos que é
o mundo ocidental que tem
que se defender, e não apenas a Europa ou a Amérlca".
Ao final da 18a. sessão
ministerial os sete Ministros de Defesa da Aliança
Atlântica divulgaram um
comunicado, resumindo os
resultados de dois dias de
deliberações do Grupo de
Planificação Nuclear da
OTAN. O documento revela
que se chegou a um acordo
sobre uma nova fase de trabalho, que tem como objetlvo produzir uma declaração
consolidada da política da
Aliança para o uso de armas nucleares na Europa
central. Os participantes
salientaram que constitui
um "importante elemento"
• desse política a rápida consulta entre os sócios curopeus da OTAN e os Estados
Unidos, que controlam e
fornecem a maior parte das
forças nucleares no Continente.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL
E SERVIÇOS AUXILIARES.
DIVISÃO DE MATERIAL

AVISO

Moro chama socialistas
para integrar Gabinete
Roma — Enquanto as autoridades financeiras
discutem a provável desvalorização da lira — acredita-se que cm 10% em relação ao dólar — o Prlmciro-Minlstro designado, Aldo Moro, proporá hoje
a formação de um novo Governo, Integrado por democrata-crlstãos e socialistas, que receberia o apoio
parlamentar do Partido Republicano e do Partido
Social-Democrátlco.
Funcionários do Ministério da Fazenda disseram que as operações cambiais, suspensas terça-feira para Impedir a especulação que enfraqueceu a
lira, não serão retomadas, enquanto o mercado não
se estabilizar. Somente então o Banco da Itália voltara a apoiar a lira e fixar as cotações oficiais de
câmbio.
MERCADO NEGRO
Representantes dos bancos duvidam que as
operações de câmbio de divisas possam recomeçar
na próxima semana. O Ministério da Fazenda revêlou que as reservas de divisas sofreram uma baixa
de 528 bilhões de dólares — cerca de 50% — durante os primeiros 20 dias do ano.
Na terça-feira passada, a lira atingiu sua cotação mais baixa em quatro meses, fechando a 086, 75
por dólar. Afirma-se que a moeda será posslvelmcnte desvalorizada em 10% em relação ao dólar, quando forem reabertas as operações cambiais.
Ontem no mercado negro o dólar subiu de 804
para 815, o que representa uma alta de 45 liras cm
relação à última terça-feira. Corretores informaram que mesmo no cambio negro a atividade íoi
escassa. Em dois dias a queda foi de 37o.
Um "notável acontecimento", mas não um
"acontecimento histórico", foi como analistas politicos descreveram a reunião de cúpula realizada
ontem entre dirigentes dos Partidos Socialistas e
cujo resultado final — afirma-se — íoi
Comunista,
o "afastamento da possibilidade de uma união de
esquerda italiana", segundo Francis Camoin da
AFP.
O encontro de delegações do PCI e" do PSI não
se efetuava desde 1958. No de ontem, a crise monetária, a crise política e o compromisso histórico ioram os temas predominantes. Ocorreu, ainda, ao
mesmo tempo em que o secrctário-gcral do Partido
Socialista Francês. François Mitterrand, justifica
nos paises do Sul da Europa a política da União de
Esquerda francesa.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
GOVERNADORIA MUNICIPAL

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM
PARA 0 CARNAVAL
TOMADA DE PREÇOS N.° 01/76

EDITAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 01/76
A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, torna
de fevereiro do ano de mil
público que fará realizar no dia dez
horas,
novecentos t setenta e seis (10/02/76) às 14:00 (quatorze)
TOMADA DE PREÇOS, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
Maiores detalhes, poderão ser obtidos na Divisão de Material
'
19
do Departamento de Material e Serviços Auxiliares na sala n.°
Federal Rural do
(dezenove) do Pavilhão Centra! de Universidade
São
Rio de Janeiro, situada no Km 47 da Antiga Rodovia Rio
Paulo — Seropédica — M. de Itaguaf.
U.F.R.R.J.,
(a)

22 de

janeiro de

JOSÉ ENIO TEIXEIRA
Diretor da D.M.

1976.

LOPES

CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ
DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A diretoria comunica que de acordo com os
estatutos são convocados os senhores sócios efetivos para a Assembléia Geral Ordinária, a realizarse no dia 29 de janeiro de 1976, às 15 horas, na
— 10?
sede deste centro, à Rua da Quitanda, 191
assuntos:
dos
seguintes
andar, para tratar
a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da
Diretoria e contas relativas ao período de janeiro
a dezembro de 1975;
b) Interesses gerais.
Para a realização dessa Assembléia em primeisão necessários 2/3 dos sócios efeconvocação,
ra
tivos, quites.
Caso não haja número legal para a realjzação
dessa Assembléia, a segunda convocação será feita
no dia 17 de fevereiro de 1976, às 17 horas, com
da metade dos sócios efetivos quites.
" a presença
Não havendo ainda número legal, na mesma data
feita a terceira con" às 18 horas e 30 minutos será
vocação, com a presença de qualquer número de
;'i sócios efetivos quites.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1976
a ) WIISON PERÁCIO
°
V
Presidente do Centro de Comércio
de Café do Rio de Janeiro

FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
C.G.C. 60.500.998/0001-15
DIRETORIA ADMINJSTRATIVO-FINANCEIRA

EDITAL
CADASTRO DE FORNECEDORES
A FEPASA — Ferrovia Paulista S.A. comunica aos
interessados que se acham abertas inscrições para o
seu cadastro de fornecedores.
A inscrição no cadastro tem por finalidade habilitar e classificar firmas para tomada de preços a
serem realizadas pela FEPASA, no período de validade do cartão de inscrição.
Os interessados poderão retirar o formulário para inscrição e obter informações na Seção de Cadas- sala
tro, à Praça Júlio Prestes, 148 - 1.° andar
6.°-feira.
2.°
a
de
17:00
horas,
às
19,' das 12:00
F. P. DE CASTRO UMA
Diretor Administrativo Financeiro

RPPawBBraRíawsw^

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI torna
público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar, às 10.00 horas do dia 30 de janeiro
A

de 1976, no Edifício do Paço Municipal, na Rua da
Conceição, 2.° andar, sala da Assessoria de Planejamento e Projetos, Tomada de Preços para instalação do sistema de som para o Carnaval de 1976, de
acordo com o Edital que se encontra à disposição
dos interessados no endereço acima citado.

ESTADO

DO

RIO

DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

DO

COMISSÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXAMINADORA DE CONCURSOS

Concurso para Escrevente Juramentado
Ach-m-se Abertas, *té o dia 17 de fevereiro do corrente Ano, na Secretaria do Centro de Seleção e Aperfeiçoamento do Pessoal da Justiça (CESAJU),
Av. Erasmo Braga, 115, térreo, no horário de 12 às 16 horas, as inserições para o c.ncurso de provas e títulos para provimento de 29 vagas
para o cargo de Escrevente Juramentado, nível 5, do Quadro II d» Jústiça do Estado do Rio de Janeiro, Comarca da Capitítt, conforme instruções
e programas publicado» no "D. O." Parte do Pcder Judiciário, de 19 dt
janeiro do corrente .mo.
Ass. Crtso dl Sá Pacheco
Diretor-Gerrtl da Secretaria da Correçjedoria •
Secretário da Comissão Examinadora

Banco do Estado de São Paulo S.A.
C.G.C 61.4M.633
Capital Aborto: GEMIK - RCA - 900

75/94

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que a partir de 26/01/76 estaremos distribuindo o
99° dividendo, relativo ao 29 semestre de 1975, à razão de 12% I.9.,
correspondente a CrS 0,06 por ação ordinária ou preferencial, consígnado no balanço de 31 de dezembro último. Os .dividendos de ações
nominalivas serão creditados em conta corrente, a cada acionista.
Os dividendos de ações ao portador serão pagos em nosso Setor ó»
Acionistas, à Rua João Bricola n.° 24, 19.0 andar e em qualquer de nossas Agências, devendo, para. tal fim, os senhores acionistas comparecerem munidos dos cupons de n? 5 (cinco), destacados dos titulos e colados em mapa» apropriados, que serão obtidos nos referidos locais.
Os dividendos de ações ao porrador não reclamados até 24 de
maio de 1976, serão obieto de retenção do Imposto de Renda na fonte,
à alitiuota de 15% (quinze por cento), como rendimento de beneficiario não identificado.
São Paulo,
MURI LIO MACEDO
Dirctor-Presidenle (P

M
INFRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA •
(Vinculada ao Ministério da Aeronáutica)

¦——^——
TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO

A INFRAERO comunica às empresas inferessadas na CONCORRÊNCIA No. 001/SBSV/75, destinada a execução de obras de ampliação do Pátio de
Estacionamento de Aeronaves no. 1, da Pista de Rolamento "L" c serviços complementares, no Aeroporto Internacional Dois de Julho, em Salvador, BA., que
ficam transferidos para o dia 26 de fevereiro de 1976,
às 15 (quinze) horas, a primeira reunião da licitação em
causa, destinada ao'recebimento dos documentos da.
Habilitação c da Proposta c, para o dia 10 (dez) do
mesmo mês, a data-limite para aquisição do respectivo
Edital,
Brasília, 19 de fevereiro de 1 976.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

D

Sexta-feiro,

Grã-Bretanha dá
"fpe>frwiaàs
ilhas òeycnelles

OTAN ainda supera Roma diz que crise da
força militar do
lira ameaça a Europa
1
Pacto de Varsóvia
Hamburgo e Bruxelas —
A Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN)
continua superior militarmente ao Pacto de Varsóvia, nos setores nuclear, tático e estratégico, asseguraram os Ministros da Defesa
dos Estados Unidos, Oonald
Rumsfeld, e da República
Federal da Alemanha,
Georg Leber, no encerramento da 18a. sessão ministerial do Grupo de Planlficação Nuclear da OTAN.
O Secretário de Estado
norte-americano Henry Klssinger chega hoje a BruxeIas para informar aos paises associados à OTAN dos
resultados de suas negociações com o secretário do
Partido Comunista soviético
Leonid Brejnev. Kissinger
debaterá com os chancele-•es da OTAN os mesmos temas discutidos em Moscou:
a guerra de Angola, as conversações sobre limitação
estratégicas
de armas
(SALT) e a crise do Libano.

BRASIL

Correspondem.

Roma — Se a crise de
Governo na Itália não se
resolver nestas próximas 24
horas, «1 e hoje para
amanhã, toda a Europa
Ocidental corre o risco de
ser envolvida numa séria
crise monetária, configurada por uma desvalorização
em cadeia das moedas nacionais dos paises associados ao Mercado Comum Europeu.
Esta previsão, feita nos
meios econômicos e diploiniüieos de Roma, parte de
uma constatação: a de não
aceitar a medida decretada
pelo Governo demissionário
chefiado por Aldo Moro, de
fechar o mercado de cambio, como solução para a
crise da moeda italiana, que
praticamente teve esgotadas as suas reservas (e bases de convertibilidade) em
dólares, ao ponto de ver-se,
há 48 horas, reduzida a
uma disponibilidade de 200
milhões de dólares para enfrentar a grande hemorragia de divisas norte-americanas, iniciada no mesmo
dia (31 de dezembro de
1975) em que os socialistas
anunciaram a decisão de
retirar seu apoio ao Governo bicolor formado por democratas-cristãos e republicanos.
A forte interdependência
que atualmente caracteriza
todo o sistema monetário
europeu — observam ainda
economistas e diplomatas
em Roma — não faria da
crise da lira italiana um caso isolado. Suas reperc u s s õ e s inevitavelmente
atingiriam — como já vem
acontecendo em particular
com a cotação do franco
francês — todas as moedas
de "grande serpente", isto
c, todas aquelas que negociam mais direta e fraquentemente com a lira.
No último dia de cambio
normal — terça-feira passada — o Banco Dltália registrou um recorde absoluto
e alarmante: autorizando
operações de trocas de liras,
que totalizaram 100 milhões de dólares num único
dia, fato que levou o seu
Governador, Faolo Baffi, a
solicitar uma reunião de
emergência do Conselho de
Ministros demissionário para adotar uma medida que
"estancasse a especulação
no minimo até que um novo Governo italiano pudesse
negociar empréstimos d e
urgência para evitar a total
exaustão das reservas de
dólares, ou mesmo um desaconselhável recurso às reservas-ouro."
S i n d icatos, financistas,
políticos e mesmo autoridades do Banco Dltália, nos
dois últimos dias, têm insistentemente vinculado esta
nova crise de moeda italiana a uma recomendação do
Governo d e Washington,
que ultimamente vinha re;comcndando' aos b a nc o s
norte-americanos toda a
prudência no momento de
conceder, ou diante de solicitações d e empréstimos,
feitas, por empresas privadas ou institutos de créditos
da Itália. Por coincidência
— todos ressalvam —¦ essa
recomendação fez-se mais
insistente desde quando a
crise aberta pelos socialistas reforçou a hipótese de
um retorno no PCI ao Governo italiano.
O reconhecimento de que
a crise da moeda, que quase
certamente terminará com
uma desvalorização da lira,
poderia acelerar uma solução para a crise de Governo não estimula, entretanto, qualquer prognóstico sobre tempos e fórmuIas novas que o Deputado
Aldo Moro poderia propor
aos Partidos políticos, que
vem consultando na tentativa de compor um novo
Gabinete.

23/1/76
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vôo do Concorde
Paris
e Londres — O
Presidente Valéry Giscard
d'Estalng almoçou ontem
no Palácio do Eliseu com ns
tripulantes do Concorde que.
efetuou o primeiro vôo supersônlco da Unha Paris—
Rio de Janeiro—Paris. O
avião chegou à Capital
francesa às 7h 30m 13h _6ni
de Brasília), atrasado 30minutos em relação à hora'
prevista.
Os tripulantes explicaram
a Giscard que uma pequena
avaria, cm Dacar, no sistema de abastecimento ao
Concorde, provocou o atraso
que não podia ser atribuído
ao avião.

Callaghan aposta
contra inflação
Hamburgo — O Chanceler britânico James Callaghan apostou com o Chefe
do Governo da RFA, Heim n L Schmidt, que a inilação Inglesa seria inferior
a 10% antes do término
desse ano. Schmidt não
respondeu.

Compra de trigo
é piada chinesa
Pequim — Num ataque
Irônico e contundente ao
"social-lmperlallsmo", a revista chinesa Literatura do
Povo comentou: "A camarllha do Kremlin foi premiada com um milagre: semeou no Cazaquistão e foi
colher nos Estados Unidos",
referindo-sc ao recente forneclmento de trigo norteamericano à União Soviética.
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Paris consome
menos conhaque
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Paris — O conhaque
francês vai mal: diminuiu
o consumo Interno, reduziram-se as exportações c o
produto, a exemplo do vinho Gros Rouge, ressentese da popularidade cada vez
maior do uisque.
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O Jardim do Éden

Produtor defende
filme de Pasolini

Int.rnaclbnaí/P.iquíii

O Jardim do Éden existe: fica nas Seychelles.
E quem descobriu entende do assunto. Depois de
passar uma temporada em exílio no arquipélago,
o Arcebispo Makdrios definiu o conjunto de quase
100 ilhas do oceano Índico, ao Norte de Madagascar: "E' o paraíso".
Pelo seu clima, isolamento e a exuberância e
exolismo da fauna e flora — algumas espécies de
aves, peixes c plantas são únicas 7io mundo — as
Scychellcs, descobertas pelos portugueses em 1505,
correspondem à imagem que delas fizeram os que
a conheceram de perto. Os coqueiros, conta The
Times, seriam a Árvore do Saber c o coco, o fruto
proibido, de onde os nativos retiram a copra, principal produto de exportação.
Afirma-se também que os cocos das Scychellcs
são afrodisiacos. Segundo Newsweek, 45% dos nascimentos correspondem a crianças ilegítimas. A população conta cerca de 60 mil habitantes, a maioria concentrados em Victoria, Capital de Mahé, a
ilha maior. Quase todos descendem dos colonos franceses e ingleses e também dos africanos, chineses e
indianos que mais tarde lá chegaram. O nome do
arquipélago vem do Visconde de Séchelles, Ministro de Finanças da França, pais que iniciou a colonimção do arquipélago.
Em 1794, a Grã-Bretanha apossou-se do territôrio e o tornou uma dependência das ilhas Maurício. Durante as guerras napoleônicas, as ilhas foram também alvos da disputa entre britânicos e
franceses, até que um tratado de pas solucionou a
questão. Em 1903, as Seychelles passaram a ser coiônia diretamente ligada à Grã-Bretanha. Hoje,
com a soberania, fala-se que o turismo será o caminha natural para o arquipélago buscar sua afirviação econômica — a canela, a baunilha e o óleo
de Oatchuli são ainda importantes para a economia local.
No plano politico, as duas principais agremiações têm influência semelhante entre a população.
O Partido Democrático, liderado por James Manchan, de 35 anos, leva ligeira vantagem sobre o
Partido Unido do Povo, de esquerda, liderado por
Albert René.

Milão — O produtor de
120 Dias de Sodoma, filme
póstumo de Picr Paolo
Pasolini, negou ante um tribunal que a obra seja atentatória ao pudor. "Trata-se''
— explicou Alberto Grimaldi — "de cenas não realistas,
simbólicas. A temática do
autor e a possibilidade de no
futuro o sexo e o corpo humano serem usados comercialmente pelo Estado".

Espião de Pequim
é mais discreto
Paris — O espião chinês
nada tem de James Bond,
é uma pessoa absolutamente anônima e que "semeia
muito, ainda que a colheita
seja pouca". A descrição do
agente secreto da China foi
feita por Richard Deacon,
depois de dois anos de investigações, em seu livro Os
Serviços Secretos Chineses.
Conta Deacon que, graças
à sua discrição, os espiões
chineses identificaram rccentemente o chefe da conbritânica.
tra-espionagem
Contudo, o M de Pequim
ainda não teve sua iclcntidade conhecida pelo
Ocidente ou por Moscou.

Suecos contam
motim soviético
Estocolmo — O jornal sueco Expressai revelou ontem que em novembro passado um motim foi sufocado a bordo de um navio
soviético, no mar Báltico.
Alguns dos marujos e oficiais teriam se recusado &
voltar para Leningrado,
preferindo cm vez disso seguir para a Suécia. A informação foi prestada por pescadores lituanos.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DGS - DS - 1.° RM
Estabelecimento Regional de Subsistência/1

AVISO
1. De ordem do Sr Cel Chefe do ERS|l, aviso aos senhores intercr.sados que às 09,00 horas do dia 13 de fevereiro de 1976,
será feita licitação para manutenção preventiva das câmara»
frigoríficas na sede do ERS/1.
2. Os interessados deverão receber os Editais, condições de
inscrições t esclarecimentos na Comissão de licitações do
ERS/1 a Avenida Suburbana n.° 1.184 — Benfica — RJ —
Telefone 261-6757.
Rio de Janeiro, RJ, 21 de janeiro de 1975.
(a) CRISTÓVÃO FIRMO PITANGA
Ma|or Presidente da Comissão de Licitação

m* m-

Ford nomeia
novo Secretário
Washington — W.J. Usery, 50 anos, advogado trabalhista, foi nomeado para
ocupar a Pasta do Trabalho
em substituição a John
Dunlop, que renunciou por
discordar do Presidente Gerald Ford sobre a questão
do direito à greve dos operários em construção civil:
Dunlop apoiava a ampliação desse direito, mas Ford
vetou.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
COMISSÃO MUNICIPAL DE ENERGIA

AVISO N.° 01/76
CONCORRÊNCIA N.° 02/76
A Comissão Municipal d* Energia lembra aos senhores interossados na Concorrência n.j>
02/76 para o "projeto e execução da reformulação e «implementação do «istema de iluminação do Porque do Flamengo • leus acessos", que a mesma será realizada no dia 10 de fevereiro de 1976, as 15:00 horas, na Rua Marquês de Pombal n.° 125 - 11.° andar, onde os
Interessados poderão obter todo» oi esclarecimentos, instruções e dados para participação da
referida Concorrência.
Em, 21

de

janeiro, de

COMISSÃO PERMANENTE

1976

DE LICITAÇÃO

l9 Caderno

Giscard recebe

.*

Londres — Disposto a manter seu propósito de
transformar as Scychellcs — um grupo de 80 Ilhas
colonizadas pela Grã-Bretanha há 182 anos e que
a partir de 29 de Junho será Independente — "na
pequena Suíça do oceano Indico", o Prlmelro-Mlnistro James Mancham assegurou que o novo pais,
Importante por sua posição estratégica, nao terá
Exército nem permitirá o estabelecimento de bases
estrangeiras cm seu território.
O acordo sobre a independência das Scychellcs,
assinado ontem cm Londres, prevê a inclusão no
grupo Independente de três Ilhas — Aldabra, Parquhar e Desroches — que as Estados Unidos tinham
arrendado à Grã-Bretanha por 60 anos, juntamente com a Ilha Dlego Garcia, onde os norte-americanos estão construindo uma base naval.
James Mancham, que será o primeiro Presidente do novo pais, disse que as Seychclles "não firmarão tratados de defesa nem mesmo com a GrãBretanha, para manter a filosofia de evitar qualquer envolvimento com os assuntos das grandes potências. Por isto não autorizaremos ninguém a Instalar bases".
O acordo de independência, firmado após quatro dias de negociações, determina que as Seychclles
se transformarão numa República Independente
dentro da comunidade britânica à meia-noite de 28
de junho.
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Irã fuzila 10
guerrilheiros
Teerã — Serão levados ao
pelotão de fuzilamento dez
guerrilheiros, inclusive uma
mulher, acusados de matar
oito pessoas, entre elas três
coronéis norte-americanos.
Um tribunal de apelações
confirmou as sentenças de
morte e confirmou ainda os
15 anos de confinainento
contra outra mulher d o
grupo guerrilheiro marxista.
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Kissinger obtém acor do parcia l sob re as SALT
Pret óna tira tropas Trégua deixa 2/3 do
se houver compromisso Líbano com palestinos

.¦¦Johannesburg — Em troça-de uma solução de compíómlsso negociado a nivel
internacional para a quês•tão angolana, o Governo da
África do Sul está disposto
a retirar suas tropas de Angola, informou-se em Johannesburg, ao mesmo tempo^em que fontes norteamericanas destacavam
acreditar na possibilidade,
embora ainda não se tenha
nenhuma confirmação ofifiãl.

_.-;A guerra angolana e o envolvimento sul-alrlcano deverão ser os pontos mais
importantes da reunião que
o Parlamento efetua hoje
na Cidade do Cabo. Seguncla.e terça-feira passada o
Gabinete discutiu a possibilidade de se retirar do con-

flito, no qual a África do
Sul nunca admitiu publicamente ter participação.
OPOSIÇÃO PRESSIONA
Tornando o assunto público, a decisão de se retirar
do conflito terá de ser tomada, ante a crescente oposição Interna e também
porque acredita-se, os estrategistas sul-africanos chegaram à conclusão de que,
para vencer o MPLA, terão
de enviar muito mais tropas a Angola.
Salienta o Jornal que se
as informações sobre as últimas conquistas do Movi-,
mento de Agostinho Neto
estiverem corretas Isto significará "uma grande derrota para a intervenção
branca em Angola, que pode causar grandes reper-

cussões na guerra, dando,
com toda a certeza, muito
mais peso aos grupos que
pedem a retirada das forças
brancas".
The Star, em editorial,
ressaltou: "Pode ser que a
África do Sul esteja se preparando para uma retirada
humilhante", acrescentando
os últimos combates
que
"abalaram o equilíbrio da
guerra de Angola contra a
UNITA e seus aliados brancos".
Os termos "forças brancas" e "aliados brancos" são
usados pelos jornais sulafricanos para designar os
soldados deste pais, pois o
Governo proibe a menção
direta da participação dos
militares no conflito angolano.

MPLA avança sobre Huambo
Johannesburg, Luanda e
Lusaka — Tropas do MPLA,
di» Agostinho Neto, romperàm as defesas da UNITA
e abriram a rota de 150 quilômetros em direção ao Sul,
cólh o aparente objetivo de
avançar sobre Huambo
(ex-Nova Lisboa), segundo
informações divulgadas em
Johannesburg. O correspondente da UPI na Capital
sul-af ricana, Raymond Wilkiiíson, diz que as mais reçejites noticias da frente de
iifjft indicam que o MPLA,
cpjp apoio de forças cubajpajç, poderia estar próximo
4a vitória final.
.,,Çm kinshasa, Zaire, o
presidente da FNLA, Holden Roberto, disse, entretanto, que dentro de duas
semanas a aliança FNLAUNITA desfechará uma
grttnde contra-ofensiva na
frente Norte-Lcste com o
objetivo de reconquistar as
posições perdidas e assegu-

rar o domínio do território
de sua Influência.
Em Luanda, os comunicados do MPLA dizem que
suas unidades ocuparam as
estratégicas localidades de
Cela, Santa Comba, e Amboiva, na frente Sul, e continuam sua marcha. Os
combates estariam se deslocando para o Norte de Luso,
importante entroncamento
ferroviário do Centro de
Angola em poder da
UNITA.
Wilkinson diz que, se se
confirmarem as noticias, o
MPLA teria conquistado
uma vitória significativa,
pois a região de Cela foi o
principal baluarte logístico
e de artilharia das tropas
sul-africanas que ajudavam
a UNITA.
Analistas militares, e m
Johannesburg, questionam a
capacidade da UNITA e das
tropas sul-africanas para

SILÊNCIO DIFÍCIL

manter outras posições nessa frente, pois um trecho de
tal extensão foi aberto em
suas linhas defensivas.
O MPLA, dizem os analistas, tem vários objetivos
importantes na frente Sul.
Além de Huambo, vizinha
a Silva Porto (quartel-general da UNITA) há os portos atlânticos de Bénguela
e Loblto (terminal da estrada de ferro Bénguela), bem
como o entroncamento ferrovlário de Luso, no Leste.
Todos esses objetivos
estão sobre a vital estrada
de ferro de Bénguela que
corta o território Angolano
do Atlântico áté Zâmbia.
Recentemente, porta-voz do
MPLA disse que com a cap"a
tura de tais posições
guerra estaria ganha" e
não haveria necessidade de
perseguir o Inimigo multo
mais ao Sul, até a fronteira
com a Namíbia (África do
Sudoeste I.

Avanço causa apreensão no Zaire
Juarez

Bahia

Enviado especial

""Kinshasa — A ofensiva
dás forcas do MPLA contra
a^aliança FNLA-UNITA ao
Norte e Leste de Angola,
com reflexos diretos sobre
«j economia e a segurança
do Zaire, deu a Kinshasa
um- pouco de calor da guerra. Antes fora o protesto
f.ormal do Governo de MoTfjCCtii à URSS e Cuba por
causa do ataque a Dilolo.
Ontem, a reunião de SavimVi t Móbutu seguida de oulia dc Savimbi e Holden
Roberto. O Presidente da
'ENLA-UNITA
trouxe uma
informação tranqüiliza dora
da.frente: a localidade dc
Santo Antônio do Zaire
<Angola), 10 mil habitantes,
pnde há jazidas de petróleo
ç-.gás natural, vital porque
..fla_.-foz do rio Zaire, cujo
_£9_ntrole inimigo deixaria o
])(ii,s sem saída, não caiu em
,i)iã,os do MPLA.
A última vez que se haviam encontrado Móbutu,
Savimbi e Roberto foi em
Adls-Abeba durante a conferência da OUA e as expectativas então eran* outiras. Sem que a unidade
africana sofresse um revés,
os- países ficaram divididos
-pôr 23 votos de cada lado,
qüe serviram pelo menos
liara dar um igual sabor de
aos contendores.
vitória
;-Ncm os líderes da FNLA e
da UNITA foram expulsos,
como queria Samora Machcl (Moçambique), e nem
"irMPLA
ficou com a representação da soberania de
Angola. Móbutu, Savimbi e
Roberto detiveram-se e m
outros assuntos. O Zaire es-

tá ameaçado pela nova estra té gia
so v ié tico-cubano-angolana (MPLA) e
cumpre fazer a denúncia
desse problema por cima do
problema angolano.
A presença de .lonas Savimbi induz a uma comprecnsâo diferente da
aliança FNLA-UNITA. O
que parecia um acordo em
perigo, principalmente porque se atribuía a Savimbi
uma tendência para aceitar
proposta de conciliação do
MPLA, tornou-se uma demonstracão ostensiva d e
unidade a fortalecer justamente o que se supunha enfraquecido. Pela primeira
vez, d..sde que se reuniram
num só lado FNLA e UNITA,
Jonas
Savimbi
assumiu
publicamente a tarefa de
proclamar a completa identidade das direções dos dois
movimentos e de repelir as
insinuações de entendimento com o MPLA.
Fechou-se em Kinshasa,
ontem, uma porta de solucão política para a guerra
angolana que nâo se sabe
por quem teria sido aberta.
Claramente, Jonas Savimbi
falou em seu nome e no de
Holden Roberto para situar
a perspectiva única de cessação das hostilidades — só
através de um Governo de
União Nacional — e para
assegurar o apoio militar
da UNITA à FNLA nesta
ainda inquieta frente Norte-Leste, Tropas da UNITA
já se estão juntando à
FNLA nos pontos críticos
da frente Norte-Leste e Sa-

vimbi confirmou a redução
das operações ao Sul, onde
suas forças mantêm superioridade sobre o MPLA.
Sabe-se desde já que nem
a FNLA e nem a UNITA admitem uma derrota militar
em função da recente ofensiva do MPLA. E que, apesar das gestões de Kissinger
na União Soviética, o que
mobiliza mais a aliança
FNLA-UNITA no momento é a expectativa de
mais
e melhor
receber
armamento do Ocidente,
notadamente dos EUA. Fica evidente que prossea guerra em seu
gue
de ataques
atual
nivel
logísticos e não de emboscadas, de bomhardeios a distancia e não pela
ação de homem a homem
e que, para alterá-la, só por
um acordo na direção do
Governo de União Nacional,
a partir dos protocolos de
Nakuro, Mombassa e Alvor.
Houve um nítido endurecimento da posição da Aliança FLNA-UNITA com o
apoio do Zaire e de Zâmbia
no instante em que o MPLA
com o apoio da URSS e de
Cuba insinuava um enfraquecimento do seu adversario e jogava a cartada estratégica de impor prejuíZ(>s àqueles dois paises.
Qual o fato novo e ainda
sujeito à confirmação além
do que já se conhece? A
FNLA-UNITA não diz, mas
dá a entender
que
Washington engrossa o
apoio ao Zaire e de Zâmbia
com ajuda militar e financeira em maior escala.

Huambo, a Capital que não existe
Henry

;*,

Kamm

do Th» New YoHc Time*

'. .'Huambo —
Co??to Capital,
.esta
cidade,
antes
chamada
~N.óva
Lisboa, quase não
etlste. Tampouco seu Governo. Seus Ministérios são
...saias vazias, seus Ministros
"estão
com freqüência no escuro e isolados do mundo
como cidadãos comuns, sobrecarregados por problemas além de seus meios e
capacidades. A verdadeira
-Capital é a cidade próxima
¦ de Silva Porto, Centro de
¦^Operações militares do líder
.Ma UNITA, Jonas Savimbi.
-.-...'vi- região meridional ãe
¦^Angola, que constitui a
¦•maior parte da área sob o
«'•controle das facções apoia¦¦'das pelo Ocidente, está em
^.dificuldades, sob autoridade
-incerta, com a economia
—paralisada e pressionada
pela investida das forças do
Norte pró-sovicticas.
~í.~0 Sul dc Angola está no-
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minalmente sob um Governo de coalizão, formado peIa UNITA e pela FNLA, que
estabeleceu sua Capital nesta cidade da região montanhosa central. Mas, depois
das derrotas sofridas pela
FNLA no Norte, a UNITA
sobrevive como a única força política.
Consta que as tropas
sul-af rlcanas guarnecem
posições ao longo da frente
de batalha, que corta este
país no Paralelo 11, do Norte de Novo Redondo, na
costa, a cerca de 10 milhas
ao Sul de Teixeira de Souza,
na fronteira com a Zâmbia.
Savimbi não admite a extensão do envolvimento
sul-africano. Mas, lideres da
UNITA, entrevistados numa
visita de cinco dias, declararam receber assistência
de "técnicos estrangeiros".

Beirute e Telaviv — O cessar-fogo
que entrou em vigor ontem no Libano às
20 horas (15 horas de Brasilia), caso seja respeitado, deixará em poder das fordois
ças palestlno-nvuçulmanas quase
terços do pais. Na última arrancada da
guerra, que continua em diversos pontos, os cristãos perderam o controle de
grande parte do Norte, do Leste e do
Sul, enquanto em Beirute conseguiram
manter apenas um pequeno triângulo
no setor Oriental, próximo ao mar, onde ainda são acossados.
Apesar dos combates continuarem,
observadores acreditam que ainda é
muito cedo para. se falar no fracasso do
cessar-fogo negociado por libaneses, sirios e palestinos. Diante da violência da
guerra nos últimos dias, acham difícil
que ela parasse de um momento para o
outro. Na Capital, ontem à tarde, as
e
rajadas
de
explosões
continuas
armas automáticas tornavam impraticável a Idéia de se aproximar do sstor
do.s grandes hotéis, o setor comercial e
as três praças centrais de Beirute.

"Não há angolanos para
equipamentos
manejar
complexos, por isso precisamos tisar brancos", disse
Miguel Nzau Puna, Chefe
do Estado-Maior e secretario-gp.ral da UNITA, numa
entrevista no seu quartelgeneral bélico fora de
Huambo.
"Mas, nem todos os louros
, que você vê são sul-africanos".
Na semana passada, os
jornalistas que fotografaram comboios sul-africanos,
passando através de Huambo, tiveram seus filmes con{iscados.
Savimbi e Puna descreveram a situação como relatlvãmente estável porque a
maior parte da pressão das
forças de Luanda desenvolvia-se contra a FNLA no
Norte.

Ao Norte, nas proximidades de Triatacaram
forças
muçulmanas
poli,
Zghorta, localidade cristã, numa tenta-

tlva de ampliar o domínio que têm sobre a área, que vai dé Tripoll à fronteíra sida, abrangendo todo o vale de Akkar. Ã Leste, continua confusa a situapalestlção em Bekaa embora porta-voz
no tenha afirmado que as "tropas progresslstas" derrotaram efetivos do Exército libanês em Chtaoura, na estrada
principal que liga Damasco a Beirute.
De Zahle, submetida há dias a bombardelos muçulmano-palestlnos, não chegaram noticias.
A situação, no entanto, era mais
grave na zona de Saadiyat, 20 qullômetros ao Sul de Beirute. Dois aparelhos
da Força Aérea, aparentemente a pedido do Ministro do Interior Camille Chamoun, bombardearam durante 15 minutos posições de morteiros palestinos
que disparavam sobre a cidade, refúgio
de milhares de cristãos que fugiram de
Damour e Jyyeh, ocupadas por muçulmanos.
Em Beirute, os saques e assaltos a
mão armada aumentaram na zona Ocste e nem a Embaixada norte-americana
escapou — dois de seus carros que tralegavam pela área foram roubados. Caisças-bombardelros da Força Aérea
raelense aumentaram a tensão sobrevoando Beirute e outras regiões do pais
duas vezes consecutivas.

Militares controlarão pacto
Beirute — Um alto comando militar
libanés-sirlo-palestlno reuniu-se ontem
em sessão permanente para instaurar a
trégua no Libano e garantir a volta do
pais à normalidade, logo depois que foi
anunciado o acordo entre as partes interessadas, descrito num comunicado oficiai como "uma solução global para a
crise, em todas as suas formas e aspectos".
A reforma política proposta através
do acordo praticamente sanciona a abolição do pacto constitucional de 1943, ao
prever que cristãos e muçulmanos terão
o mesmo número de lugares no Parlamento, que seja abolido qualquer critério
confessional na atribuição dos cargos
público, que o Primeiro-Ministro seja
eleito pelo Parlamento e não escolhido
pelo Presidente.
Os meios diplomáticos consideraram
que o acordo negociado (ou, segundo aiguns, imposto) pela Siria constituiu uma
vitória para os palestinos.
O Libano se fará presente através
do General Moussa Kanaan, Chefe do
Estado-Maior adjunto, e o Coronel Dib
Kamal, Chefe do enlace libano-palestino. A Siria é representada pelos Coronéis
Moamed ai Khouli e Ali ai Madani. Os
representantes da resistência palestina
serão Zuheir Mohsen, do Comitê Central
da Organização de Libertação da Palestina (OLP) e o Coronel Saad Sayle.
O acordo foi assinado na presença
destes e mais do Chanceler sirio Abfer
Halim Khaddan e do Presidente libanês
Suleiman Franjieh, que aceitou as pro-

postas encaminhadas por Damasco, depois de receber a autorização de outros
Partidos cristãos para que falasse em seu
nome. O Partido Nacional Liberal (cristãos conservadores) do Ministro do Interior Camille Chamoun já anunciou sua
anuência ao acordo.
Por sua vez, o principal lider da esquerda muçulmana, Kamal Jumblatt —
chefe do Partido Socialista Progressiva
— também se pronunciou a favor. Contudo, um porta-voz da Falange (extrema
direita) de Pierre Gemayel desmentiu,
em Beirute, que seu Partido tivesse aceito o plano sirio.
Segundo fontes libanesas, os sírios
impuseram um denominador comum,
aceitável por todos, na base de concessoes mútuas. Os muçulmanos, por exempio, renunciaram a exigir a reforma radlcal da lel eleitoral, concordando com
a paridade no Parlamento e outras medidas. Os cristãos, por sua vez, conseguiram manter a tradicional distribuição
nos três principais cargos do Estado:
Presidente da República, cristão maronita, Primeiro-Ministro, muçulmano sunita
e Presidente da Câmara, muçulmano
chiita.
"A resistência
palestina apoia incondicionalmente o armistício no Libano",
informou um porta-voz da Organização
de Libertação da Palestina. Yasser Arafat e demais líderes da OLP fizeram
uma reunião extraordinária para deb"ter a guerra libanesa e concordaram em
apoiar o acordo.

Outro perigo para Israel
Drew MidâletÓn
do Tht

Nova Iorque — Noticiou-se quartafeira que os militares israelenses estavam tomando medidas de cautela para
fortalecer as áreas da fronteira setentrional contra possíveis incursões das
Forças do Exército de Libertação Falestino a partir do Líbano.
Fontes americanas e israelenses disseram que a decisão de Jerusalém foi
ditada pela forte probabilidade de que
entre as forças que partiram da Siria
para o Libano, nos últimos três dias, incluiam-se tropas da Al Saiqa, a força
palestina treinada e liderada pelos sirios. O serviço de informações israelenses considera Al Saiqa como a melhor,
mais bem treinada e armada força palestina, e a considera capaz de realizar operações- militares convencionais.
"Apôs 1973,
quando eles foram surpreendidos, os israelenses estão se prevenindo para não serem mais colhidos
cochilando", disse um analista americano. O problema tático israelense no Norte ê altamente complicado, acrescentou
ele.
Algumas das melhores unidades de
infantaria mecanizadas e blindadas israelenses estão destacadas nas colinas
de Golan, no território sirio ocupado,
onde enfreiitam pelo menos duas divisões sírias, rearmadas pela União Soviética desde 1973 e apoiadas pela maioria da Força Aérea síria.
Com os sirios à sua frente, os Israelenses aparentemente cojislderam arrls-
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cado desviar tropas das colinas de Golan
para defender a área setentrional do
pais, que fica entre a costa do mar Medíterraneo e a fronteira siria.
A crença em Washington è de que
estão sendo transferidas tropas israelenses para esta região para sufocar as incursões dos comandos árabes, e, se necessário, enfrentar qualquer ataque convencional. A área ê muito populosa, mais
"Felizmente,
do que as colinas ãe Golan.
nós a conhecemos bem, como resultado
de passadas incursões árabes", disse
uiiia fonte israelense.
Outro aspecto positivo da situação
na área ãe comando setentrional é a superioridade aérea israelense, que poderá,
contudo, ser desafiada pela Força Aérea
siria numa operação militar convencional, a partir do Sul do Libano. Mas, embora tenha se expandido desde 1973, a
Força Aérea siria não è considerada
como capaz de suportar um ataque terrestre e, simultaneamente, proteger Damasco', Homs e Latakia, as mais importantes cidades sírias, milüarmente.
Os reforços israelenses no Norte,
acreditam os analistas a7iiericanos, seriam provavelmente tirados da pequena
reserva estratégica do Exército, espalhada por todo o pais. Embora a frente do
Sinai, onde os israelenses e egípcios se
enfrentam através da linha do armistido, esteja tranqüila, é pouco provável
que Israel arrisque enfraquecê-la, tendo
em vista a crescente tensão no Oriente
Médio.

Sadat não acredita na paz
Cairo — O Libano caminha "para a
catástrofe" porque a situação chegou a
um ponto irreversível, afirmou o Presidente egípcio Anwar Sadat, observando
que uma eventual divisão do pais pudera
ter perigosas repercussões na paz do
Oriente Mérlio.
Sadat fez este comentário pessimista
durante uma entrevista a jornalistas que
acompanham o Primeiro-Ministro da
Grécia, Constanüno Caramanlís, em visita ao Egito.

Sem referir-se uma só vez ao papel
mediador desempenhado pela Siria no
Líbano, Sadat observou: "Tudo pode
acontecer no Libano, inclusive a divisão,
à qual nos opomos energicamente, porque não é do interesse da causa árabe
ou da região onde nossos interesses são
comuns". Defendeu a reestruturação do
Governo
do Líbano, que qualificou de
"muito mau"
e no qual os cristãos têm
a supremacia política sobre os muçulmanos desde a independência do pais
em 1943.

Moscou — "Alguns pro- trofe ou a um futuro megressos em questões Impor- lhor para todos".
tantes foram conseguidos",
O único problema que
declarou o Secretário de Estado norte-americano Hen- agora ameaça um acordo f 1dc armary Kissinger, depois de um nal de limitação
— no plano das heterceiro encontro com os so- mentos
— pelo
viétlcos no Kremlin, para goclações SALT II
— é
menos
em
breve
prazo
examinar um temárlo que
constava apenas de pontos a questão de Angola, onde
a União
relativos à limitação do ar- tamente Soviética está diremamento estratégico, mas de um Implicada através
claro apoio ao
onde, segundo os observado- MPLA. Os norte-americanos
res, a questão angolana es- têm advertido repetidamenteve sempre presente.
te aos dirigentes soviéticos
'
Um funcionário norte- que sua atitude em Angola
americano que participou é Incompatível com o dedas últimas conversações, senvolvlmento ido processo
que se prolongaram por da détente.
quatro horas e mela, InforKissinger, contudo, mosmou — segundo a UPI — tra-se flexível, ao afirmar
"nenhum
progresso foi aos jornalistas: "Não estaque
conseguido" no sentido de mos presos a cronogramas.
um acordo sobre a guerra Nosso cronograma é aquele
civil angolana. "Até agora que se fizer necessário para
as negociaçõe têm sido sé- a obtenção da paz munrias, com propostas respon- dial". Indagado se ainda
sávels que podem reduzir as pretendia deixar Moscou na
distancias que nos sepa- manhã de hoje, como estaram", afirmou, contudo, va previsto, o Secretário de
Kissinger aos jornalistas.
Estado recordou que vários
chanceleres de paises memSEM ESQUEMAS
bros da OTAN o estão esperando em Bruxelas, "e não
"Eu nunca disse que ha- vejo como mudar
ide proveria um acordo final aqui" grama".
— acrescentou Kissinger,
Fontes do Governo SoviéMoscou
que poderá deixar
"e
tico,
consultadas pela UPI,
—
não
estahoje
ainda
"algum
mos seguindo esquemas de- confirmaram que
foi
realizado
no
progresso"
terminados. Acho que já
atingimos um ponto em que sentido de chegar-se a um
novo acordo para limitação
poderemos levar para de armamentos.
Tais inforWashington os resultados
obtidos, depois veremos mantes, porém, recusaramse a prestar outras inforqual o rumo a seguir".
mações.
A terceira reunião, a de
Fontes norte-americanas,
ontem, foi adiada por seis
sua vez, disseram que,
por
horas, para que os lideres embora seja
evidente o prosoviéticos pudessem estudar
gresso realizado no campo
as últimas propostas nor- da limitação dos
armamente-amerleanas e tivessem tos estratégicos, Kissinger
tempo de formular contra- praticamente nada obteve
propostas. No almoço, o Mi- ainda dos soviéticos em renistro do.Exterior da URSS, lação ao
problema angolaAndrei Gromyko, manifes- no.
tou esperanças de que o
Quanto aos acordos obtlpensamento oficial dos Estados Unidos não seria in- dos sobre a limitação do arfluenclado por "aqueles que mamento, tanto informanempunham armas contra tes norte-americanos como
as linhas de relaxamento soviéticos disseram que seus
termos serão imediatamendas tensões".
te
enviados a Genebra, a
"Os
que combatem a dé- fim de que possam ser
tente, ou algumas de suas transformados cm cláusulas
posições,, não chegam a In- e incorporadas ao futuro
fluenciar a União Soviética tratado. U m funcionário
em sua disposição para me- norte-americano disse que
lhorar as relações interna- Brejnev apresentou idéias
cionais e aprofundar a dis- "de considerável interesse"
tensão", acrescentou Gro- para restringir o desenvolmyko. "Gostaria que os Es- vimento dos mísseis de
tados Unidos também tri- grande alcance de ambos os
lhassem o caminho do cum- paises e do novo bombarprimento do sacordos sovié- !deiro estratégico soviético,
tlco-norte-amerlcanos".
chamado Backfire no vocabulário da OTAN. O funcioKissinger, em sua fala, nário confirmou
que Kissinreferiu-se a Angola, sem
ger não conseguira nenhum
diretamencioná-la
contudo
acordo com referência à inmente. Declarou que "si- tervenção soviética e cubatuações em outras partes do na em Angola.
mundo podem gerar tentações no sentido de obter
vantagens unilaterais, o que EMIGRAÇÃO DE JUDEUS
é uni perigo para a paz
A emigração dc judeus
mundial".
soviéticos
Israel, em
"Assim como nos opomos 1975, foi de para
11 mil e 700 pessoas aproximadamente, ou
àqueles que desrespeitam
acordos em nosso país" — seja a metade da que se vedisse o Secretário de Estado rificou em 1974- Esse nume— resistiremos também aos ro foi fornecido ontem cm
esforços que fazem de fora Moscou pelo Vice-Minlstro
para a obtenção de vanta- do Interior soviético Boris
gens unilaterais". Ao con- Shum Lin, que informou
clulr, Kissinger afirmou que também que de 1945 a 1976
tanto os Estados Unidos co- emigraram da URSS ã Pamo a União Soviética "têm lestina, ou a Israel depois
a possibilidade de levar a da fundação de seu Estado,
humanidade a uma catas- 122 mil judeus soviéticos.

Scali prevê renúncia
se gestão fracassar
Washington — Henry que, se sentir que sua viaKissinger poderá renunciar gem a Moscou contribuiu
à Secretaria de Estado nas para fortalecer a détenpróximas semanas se não te, especialmente se obconseguir êxito em seus es- tiver do Kremlin a suspenforços para conter a inter- são de sua aventura em Anvenção soviética em Angola gola, poderá mudar de
— previu John Scali, ex- idéia.
Embaixador norte-americaDisse ainda Scali que Kisno na Organização das Na- singer sente seus movimentos tolhidos pelas suspeitas
ções Unidas (ONU).
Scali, que falou ontem e falta de confiança maninum jantar promovido por festadas no Congresso nortíma organização dc escotei- te-americano em relação à
ros e que agora é comenta- sua atividade diplomática,
rista da rede de televisão. tendo inclusive confidenciaABC, acrescentou que Kis- do a amigos que está percetrabalho é
slriger pretende deixar o bendo que seu
"50% eficaz". •
cargo há algum tempo, mas hoje apenas

Jackson quer mais
dureza contra URSS
Manhattan, Kansas —
Candidato à Casa Branca,
o Senador Henry Jackson
acredita que "para não perderem o respeito do resto
do mundo os Estados Unidos
devem adotar uma atitude
dum em relação à União
Soviética, tanto no terreno
político como no econõmico", aludindo à recente venda de cereais a Moscou.
Contou o Senador que durante sua última visita a
Pequim, os chineses 1 h e
perguntaram porque têm
que pagar à vista os cereais
comprados nos Estados Unidos, se a União Soviética cs
obtém a crédito com juros
baixos e longos prazos de
"Não soube o
pagamento.
que responder", revelou
Jackson numa conferência

na Universidade Estadual
de Kansas.
Jackson não alimenta,
entretanto, ilusões a respelto da China. Pouco depois
de clamar por uma "atitude
mais digna" diante de Moscou, exigência que — segundo ele — "parte do povo
norte-americano", afirmou
que essa atitude deve-se
principalmente à incerteza
sobre a política chinesa do
futuro.
"O mundo é uma cadeira
de três pernas. Se duas pernas se unem, que'Deus ajude a terceira", acrescentou.
"Se os Estados Unidos não
enfrentarem a URSS, existe
a forte possibilidade de que
a China procure uma acomodação temporária com
Moscou, da mesma forma
como vem agindo conosco".
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Kissinger obtém acordo parcial sobre as SALT
¦

Pretória tira tropas
se houver compromisso
Johannesburg — Em troca do uma solução de compronilsso negociado a nível
internacional para a quêstão angolana, o Governo da
África do Sul está disposto
a retirar suas tropas de Angola, informou-se em Johanncsburg, ao mesmo tempo em que fontes norteamericanas de s taça vam
acreditar na possibilidade,
embora ainda não se tenha
nenhuma confirmação oficiai.
A guerra angolana e o envolvimento sul-afrlcano deverão ser os pontos mais
importantes da reunião que
o Parlamento efetua hoje
na Cidade do Cabo. Segunda c terça-feira passada o
Gabinete discutiu a possibilidade de se retirar do con-

flito, no qual a África do
Sul nunca admitiu publicamente ter participação.
OPOSIÇÃO PRESSIONA
Tornando o assunto públlco, a decisão de se retirar
do conflito terá de ser tomada, ante a crescente oposição interna e também
porque acredita-se, os estrategistas sul-africanos chegaram à conclusão de que,
para vencer o MPLA, terão
de enviar muito mais tropas a Angola.
Salienta o Jornal que se
as informações sobre as últimas conquistas do Movimento de Agostinho Neto
estiverem corretas isto significará "uma grande derrota para a intervenção
branca cm Angola, que pode causar grandes reper-

cussões na guerra, dando,
com toda a certeza, muito
mais peso aos grupos que
pedem a retirada das forças
brancas".
The Star, em editorial,
ressaltou: "Pode ser que a
África do Sul esteja se preparando para uma retirada
humilhante", acrescentando
os últimos combates
que
"abalaram
o equilíbrio da
guerra de Angola contra a
UNITA e seus aliados brancos".
Os termos "forças brancas" e "aliados brancos" são
usados pelos jornais sulafricanos para designar os
soldados deste pais, pois o
Governo proíbe a menção
direta da participação do.s
militares no conflito angolano.

MPLA avança sobre Huambo
Johanncsburg', Luanda e
Lusaka — Tropas do MPLA,
de Agostinho Neto, romperam as defesas da UNITA
e abriram a rota de 150 quilômetros em direção ao Sul,
com o aparente objetivo de
avançar sobre Huambo
(ex-Nova Lisboa), segundo
informações divulgadas em
Johannesburg. O correspondente da UPI na Capital
sul-africana, Raymond Wilkinson, diz que as mais recentes notícias da frente de
luta indicam que o MPLA,
com apoio de forças cubanas, poderia estar próximo
da vitória final.
Em Kinshasa, Zaire, o
presidente da FNLA, Holden Roberto, disse, entretanto, que dentro de duas
semanas a aliança FNLAUNITA desfechará uma
prande contra-ofensiva na
frente Norte-Leste com o
objetivo de reconquistar as
posições perdidas e assegu-

rar o domínio do território
de sua influência.
Em Luanda, os comunicados do MPLA dizem que
suas unidades ocuparam as
"estratégicas
localidades de
Cela, Santa Comba, e Amboiva, na frente Sul, e continuam sua marcha. Os
combates estariam se deslorando para o Norte de Luso,
importante entroncamento
ferroviário do Centro de
Angola em
poder da
UNITA.
Wllkinson diz que, se se
confirmarem as noticias, o
MPLA teria conquistado
uma vitória significativa,
pois a região de Cela foi o
principal baluarte logístico
e de artilharia das tropas
sul-africahas que ajudavam
a UNITA.
Analistas militares, e m
Johannesburg, questionam a
capacidade da UNITA e das
tropas sul-africanas para

manter outras posições nessa frente, pois um trecho ele
tal extensão foi aberto cm
suas linhas defensivas.
O MPLA, dizem os ánallstas, tem vários objetivos
importantes na frente Sul.
Além de Huambo, vizinha
a Silva Porto (quartel-gcneral da UNITA) há os portos atlânticos de Benguela
e Lobito (terminal da estrada de ferro Benguela), bem
como o entroncamento ferroviário de Luso, no Leste.
Todos esses objetivos
estão sobre a vital estrada
de ferro de Benguela que
corta o território Angolano
do Atlântico até Zâmbia,
Recentemente, porta-voz do
MPLA disse que eom a captura de tais posições "a
guerra estaria ganha" e
não haveria necessidade de
perseguir o inimigo muito
mais ao Sul, até a fronteira
com a Namíbia (África do
Sudoeste).

Avanço causa apreensão no Zaire
Juarez Bahia
Enviado especial

Kinshasa — A ofensiva
das forças do MPLA contra
a aliança FNLA-UN1TA ao
Norte e Leste de Angola,
com reflexos diretos sobre
a economia e a segurança
do Zaire, deu a Kinshasa
um pouco de calor da guerra. Antes fora o protesto
formal do Governo de Mobutu à URSS e Cuba por
causa do ataque a Dilolo.
Ontem, a reunião de Savimbi e Mobutu seguida de outra dc Savimbi e Holden
Roberto. O Presidente da
FNLA-UNITA trouxe uma
informação tranquilizadora
da frente: a localidade dc
Santo Antônio do Zaire
(Angola), 10 mil habitantes,
onde há jazidas de petróleo
e gás natural, vital porque
na foz do rio Zaire, cujo
controle inimigo deixaria o
país sem saida, não caiu em
mãos do MPLA.
A última vez que se haviam encontrado Mobutu,
Savimbi e Roberto foi em
Adis-Abeba durante a conferência da OUA e as expectalivas então eram outrás. Sem que a unidade
africana sofresse um revés,
os paises ficaram divididos
por 23 votos de cada lado,
que serviram pelo menos
para dar um igual sabor de
aos contendores.
vitória
Nem os líderes da FNLA e
da UNITA foram expulsos,
como queria Samora Mache! (Moçambique), e nem
o MPLA ficou com a representação da soberania de
Angola. Mobutu, Savimbi c
Roberto detiveram-se e m
outros assuntos. O Zaire es-

tá ameaçado pela nova cstrategia
sovic Üco-cubano-angolana
(MPLA) e
cumpre fazer a denúncia
desse problema por cima do
problema angolano.
A presença de Jonas Savimbi indiiz a uma comprecnsão diferente da
aliança FNLA-UNITA. O
que parecia um acordo cm
perigo, principalmente porque se atribuía a Savimbi
uma tendência para aceitar
proposta de conciliação do
MPLA, tornou-se uma dcmonstração ostensiva cl e
unidade a fortalecer justamente o que se supunha enfraquecido. Pela primeira
vez, desde que se reuniram
num só lado FNLA e UNITA,
Jonas
Savimbi
assumiu
publicamente a tarefa de
proclamar a completa identidade das direções dos dois
movimentos e de repelir as
insinuações de entendimento com o MPLA.
Fechou-se em Kinshasa,
ontem, uma porta de solução política para a guerra
angolana que não se .sabe
por quem teria sido aberta.
Claramente, Jonas Savimbi
falou em seu nome e no de
Holden Roberto para situar
a perspectiva única de cessação das hostilidades — só
através de um Governo de
União Nacional — e para
assegurar o apoio militar
da UNITA à FNLA nesta
ainda inquieta frente Nortc-Lcste, Tropas da UNITA
já se estão juntando à
FNLA nos pontos críticos
da frente Norte-Leste e Sa-

vimbi confirmou a redução
das operações ao Sul, onde
suas forças mantêm superioridade sobre o MPLA.
Sabe-se desde já que nem
a FNLA e nem a UNITA admiten. uma derrota militar
em função da recente ofensiva do MPLA. E que, apesar das gestões de Kissinger
na União Soviética, o que
mobiliza mais a aliança
FNLA-UNITA no moriíénto
é a expectativa dc
receber
mais e melhor
armamento
do Ocidente,
notadamente dos EUA. Fica evidente que prossea guerra em
seu
gue
nivel
atual
de ataques
logísticos e não de cmboscadns,
de bombardeios a distancia e não pela
ação de homem a homem
e que, para alterá-la, só por
um acordo na direção do
Governo de União Nacional,
a partir dos protocolos de
Nakuro, Mombassa e Alvor.
Houve um nitido endurecimento da posição da Aliança FLNA-UNÍTA com o
apoio do Zaire e de Zâmbia
no instante cm que o MPLA
com o apoio da URSS c de
Cuba insinuava um enfraquecimento do seu adversario e jogava a cartada cs.rategicá de impor prejui7.(is àqueles dois paises,
Qual o fato novo e ainda
sujeito à confirmação além
do que já se conhece? A
FNLA-UNITA não diz, mas
dá
a entender
que
Washington engrossa o
apuio ao Zaire e dc Zâmbia
com ajuda militar e financeira em maior escala.

Huambo^ a Capital que não existe
Henry
do The

Huambo — Como Capital,
esta cidade, antes chamada
Nova Lisboa, quase não
existe. Tampouco seu Governo. Seus Ministérios são
salas vazias, seus Ministros
estão com freqüência no escuro c isolados do mundo
como cidadãos comuns, sobrecarregados por problemas além de seus meios e
capacidades. A verdaâeira
Capital é a cidade próxima
âe Silva Porto, centro de
operações militares do líder
da UNITA, Jonas Savimbi.
A região meridional de
Angola, que constilui a
maior parte da área sob o
controle das facções apoiadas pelo Ocidente, está em
dificuldades, sob autoridade
incerla, com a economia
paralisada e pressionada
pela investida das forças do
Norte pró-sovléticus.
O Sul de Angola está no-

minalmente sob um Governo âe coalizão, formado peIa UNITA e pela FNLA, que
estabeleceu sua Capital nesta cídaâe da região montanhosa central. Mas, depois
das derrotas sofridas pela
FNLA no Norte, a UNITA
sobrevive como a única força poZtiica.
Consta que as tropas
sul-af ricanas guarnecem
posições ao longo da frente
de batalha, que corta este
pais no Paralelo 11, do Norte de Novo Rcâonão, na
costa, a cerca ãe 10 milhas
ao Sul de Teixeira de Souza,
na fronteira com u Zâmbia.
Savimbi não admite a extensão do envolvimento
sul-africano. Mas, lideres da
UNITA, entrevistados numa
visita de cinco dias, declararam receber assistência
de "técnicos estrangeiros".

Kdríijn

New York Times

"Não há angolanos
para
m anej ar
equipamentos
complexos, por isso precisamos usar brancos", disse
Miguel Nzau Puna, Chefe
do Estado-Maior e secretario-g"ral da UNITA, numa
entrevista vo seu quartelde
general bélico fora
Huambo.
"Mas, nem todos os louros
que você vê são sul-af ricanos".
Na semana passada, os
jornalistas que fotografaram comboios sul-africanos,
passando através de Hüambo, tiveram seus filmes confiscados.
Savimbi e Puna áescreveram a situação como relallvãmente estável porque a
maior parte da pressão das
forças de Luàiida desenvolvia-se contra a FNLA no
Norte.
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Telefones ao lado, Yasser Arafat esperou a notícia do acordo libanês

Trégua deixa 2/3 do
Líbano com palestinos

Beirute e Telaviv — O cessar-fogo
que entrou em vigor ontem no Líbano às
20 horas (15 horas dc Brasília), caso seja respeitado, deixará em poder das forcas palestino-muçulmanas quase
dois
terços do país. Na última arrancada da
guerra, que continua em diversos pontos, os cristãos perderam o controle de
grande parte do Norte, do Leste c do
Sul, enquanto em Beirute conseguiram
manter apenas um pequeno triângulo
no setor Oriental, próximo ao mar, onde ainda são acossados.
Apesar dos combates continuarem,
observadores acreditam que ainda é
muito cedo para se falar no fracasso do
cessar-fogo negociado por libaneses, sirios e palestinos. Diante da violência da
guerra nos últimos dias, acham difícil
que cia parasse de um momento para o
outro. Na Capital, ontem à tarde, as
continuas
explosões
e
rajadas
de
armas automáticas tornavam impraticavei a idéia de se aproximar do setor
dos grandes hotéis, o setor comercial e
as três praças centrais de Beirute.
SILÊNCIO DIFÍCIL
Ao Norte, nas proximidades de Triforças
muçulmanas
atacaram
poli,
Zghorta, localidade cristã, numa tenta-

tiva de ampliar o domínio que têm sobre a área, que vai dc Tripoli à fronteira síria, abrangendo todo o vale de Akkar. À Leste, continua confusa a situação em Bekaa embora porta-voz palcstino tenha afirmado que as "tropas progressistas" derrotaram efetivos do Exército libanês cm Chtaoura, na estrada
principal que liga Damasco a Beirute.
De Zahlc, submetida há dias a bombardeios muçulmano-palestinos, não chegaram noticias.
A\ situação, no entanto, era mais
grave na zona de Saadiyat, 20 quilómetros ao Sul de Beirute. Dois aparelhos
da Força Aérea, aparentemente a pedido do Ministro do Interior Camille Chameun, bombardearam durante 15 mimitos posições de morteiros palestinos
que disparavam sobre a cidade, refúgio
de milhares de cristãos que fugiram de
Damour e Jyych, ocupadas por muçulmanos.
Em Beirute, os saques e assaltos a
mão armada aumentaram na zona Oeste e nem a Embaixada norte-americana
escapou — dois de seus carros que trafegavam pela área foram roubados. Cacas-bombardeiros da Força Aérea
israelense aumentaram a tensão sobrevoando Beirute e outras regiões do pais
duas vezes consecutivas.

Militares controlarão pacto
Beirute — Um alio comando militar
libahês-sirio-pàlestino reuniu-se ontem
em sessão permanente para instaurar a
trégua no Líbano e garantir a volta do
pais à normalidade, logo depois que foi
anunciado o acordo entre as partes interessadas, descrito num comunicado oficiai como "uma solução global para a
crise, em todas as suas formas e aspectos".
A reforma política proposta através
do acordo praticamente sanciona a abolição do pacto constitucional de 1D43, ao
prever que cristãos e muçulmanos terão
o mesmo número de lugares no Parlamento, que seja abolido qualquer critério
confessional na atribuição dos cargos
público, que o Primeiro-Ministro seja
eleito pelo Parlamento e não escolhido
pelo Presidente.
Os meios diplomáticos consideraram
que o acordo negociado (ou, segundo aiguns, imposto) pela Siria constituiu uma
vitória para os palestinos.
O Libano se fará presente através
do General Moussa Kanaan, Chefe do
Estado-Maior adjunto, e o Coronel Dib
Kamal, Chefe do enlace libano-palestino. A Siria é representada pelos Coronéis
Moamed ai Khouli e Ali ai Madani. Os
representantes da resistência paie.stina
serão Zuheir Mohsen, do Comitê Central
da Organização de Libertação da Palestina (OLPi e o Coronel Saad Sayle.
O acordo foi assinado na presença
destes e mais do Chanceler sírio Abfcr
Halim Khaddan e do Presidente libanês
Suleiman Franjieh, que aceitou as pro-

postas encaminhadas por Damasco, dcpois de receber a autorização de outros
Partidos cristãos para que falasse cm seu
nome. O Partido Nacional Liberal (cristâos conservadores) do Ministro do Interior Camille Chamoun já anunciou sua
anuência ao acordo.
Por sua vez, o principal líder da esquerda muçulmana, Kamal Jumblatt —
chefe do Partido Socialista Progressista
— também se pronunciou a favor. Contudo, um porta-voz da Falange (extrema
direita i de Pierre Gemayel desmentiu,
em Beirute, que seu Partido tivesse aceito o plano sirio.
Segundo fontes libanesas, os sírios
impuseram um denominador comum,
aceitável por todos, na base de concessoes mútuas. Os muçulmanos, por exempio, renunciaram a exigir a reforma radical da lei eleitoral, concordando com
a paridade no Parlamento e outras medidas. Os cristãos, por sua vez, conseguiram manter a tradicional distribuição
nos três principais cargos do Estado:
Presidente da República, cristão maronita, Primeiro-Ministro, muçulmano sunita
e Presidente da Câmara, muçulmano
chiita.
"A resistência
palestina apoia incondicionalmente o armistício no Libano",
informou um porta-voz da Organização
de Libertação da Palestina. Yasser Arafat e demais lideres da OLP fizeram
uma reunião extraordinária para debater a guerra libanesa e concordaram em
apoiar o acordo.

Outro perigo para Israel
Drew
do The

Nova Iorque — Noticiou-se quartafeira que os militares israelenses estavam tomando medidas de cautela para
fortalecer as áreas âa fronteira setentrional contra possíveis incursões das
Forças do Exército de Libertação Palestino a partir do Libano.
Fontes americanas e israelenses dissêram que a decisão de Jerusalém foi
ditada pela forte probabilidade de que
entre as forças que partiram da Siria
para o Libano, nos latimos três dias, incluiam-se tropas da Al Saiqa, a força
palestina treinada e liderada pelos sirios. O serviço de informações israelcnses considera Al Saiqa como a melhor,
mais bem treinada e armada força paleslina, e a considera capaz de realizar operações militares convencionais,
"Após 1973,
quando eles foram surpreendidos, os israelenses estão se preveninâo para não serem mais colhidos
cochilando", disse um analista americano. O problema tático israelense no Norte é altamente complicado, acrescentou
ele.
Algumas das melhores unidades de
infantaria mecanizadas e blindadas israelenses estão destacadas nas colinas
de Golan, no território sirio ocupado,
onde enfrentam pelo menos duas divisões sírias, rearmadas pela União Sovietica desde 1973 e apoiadas pela maioria da Força Aérea síria,
Com os sirios à sua frente, os ísraelenses aparentemente consideram arris-

Midãlélòn
New York

Times

cado desviar tropas das colinas de Golan
para defender a área setentrional do
pais, que fica entre a 'costa do mar Medilerranco e a fronteira siria.
A crença em Washington 6 ãe que
estão sendo transferidas tropas israelenses para esta região para sufocar as incursõès âos comandos árabes, e, se necessário, enfrentar qualquer ataque convcncional. A área c muito populosa, mais
do que as colinas de Golan. "Felizmente,
nós a conhecemos bem, como resultado
de passadas incursões árabes", disse
uma fonte israelense.
Outro aspecto positivo da situação
na área de comando setentrional é a superiorídade aérea israelense, que poderá,
conluâo, ser desafiada pela Força Aérea
siria numa operação militar convencional, a partir do Sul do Libano. Mas, embora tenha se expandido desâe 1973, a
Força Aérea siria não é considerada
como capaz de suportar um ataque terrestre e, simultaneamente, proteger Damasco, Homs e Latakia, as mais importanles cidades sirias, militarmente.
Os reforços israelenses no Norte,
acreditam os analistas americanos, seriam provavelmente tirados da pequena
reserva estratégica do Exército, espalhaâa por todo o pais. Embora a frente do
Sinai, onde os israelenses e egípcios se
enfrentam através da linha do armisticio, esteja tranqüila, é pouco provável
que Israel arrisque enfraquecê-la, tendo
cm vista a crescente tensão no Oriente
Médio.

Moscou — "Alguns progressos em questões importantes foram conseguidos",
declarou o Secretário de Estado norte-americano Hcnry Kissinger, depois de um
terceiro encontro com os sovléticos no Kremlin, para
examinar um tcmárlo que
constava apenas de pontos
relativos à limitação do armamento estratégico, mas
onde, segundo os observadores, a questão angolana esteve sempre presente.
Um funcionário norteamericano que participou
das últimas conversações,
que se prolongaram por
quatro horas e meia, Informou — segundo a UPI —
que "nenhum progresso foi
conseguido" no sentido de
um acordo sobre a guerra
civil angolana. "Até agora
as negoclaçõe têm sido sérias, com propostas responsáveis que podem reduzir as
distancias que nos separam", afirmou, contudo,
Kissinger aos jornalistas.
SEM ESQUEMAS

"Eu nunca disse
que haveria um acordo final aqui"
acrescentou Kissinger,
que poderá deixar Moscou
ainda hoje — "e não estamos seguindo esquemas determinados. Acho que já
atingimos um ponto em que
poderemos levar para
Washington os resultados
obtidos, depois veremos
qual o rumo a seguir".
A terceira reunião, a de
ontem, foi adiada por seis
horas, para que os lideres
soviéticos pudessem estudar
as últimas propostas norte-americanas
e tivessem
tempo de formular contrapropostas. No almoço, o Ministro do Exterior da URSS,
Andrei Gromyko, manifestou esperanças de que o
pensamento oficial dos Estados Unidos não seria iníluenciado por "aqueles que
empunham armas contra
as linhas de relaxamento
das tensões".
"Os
que combatem a détente, ou algumas de suas
posições, não chegam a iníluenciar a União Soviética
em sua disposição para melhorar as relações internaclonais e aprofundar a distensão", acrescentou Gromyko. "Gostaria que os Estados Unidos também trilhassem o caminho do cumprimento do saordos soviético-norte-americanos".
Kissinger, cm sua fala,
referiu-se a Angola, sem
contudo mencioná-la diretamente. Declarou que "situações em outras partes do
mundo podem gerar tentações no sentido de obter
vantagens unilaterais, o que
é um perigo para a paz
mundial".
"Assim como nos opomos
àqueles que desrespeitam
acordos em nosso pais" —
disse o Secretário de Estado
resistiremos também aos
esforços que fazem de fora
para a obtenção de vantagens unilaterais". Ao concluir, Kissinger afirmou que
tanto os Estados Unidos como a União Soviética "têm
a possibilidade de levar a
humanidade a uma catas-

trofe ou a um futuro melhor para todos".
»
O único problema que
agora ameaça um acordo flnal de limitação tíe arma- .
mentos — no plano das ne-,lu
gociações SALT II — pelo'",!
menos em breve prazo — 6;;
a questão de Angola, onde'y
a União Soviética está dire- •
tamente implicada através K'j •
de um claro apoio ao,.»
MPLA, Os norte-americanos,..;
têm advertido repetidamcn-n-.i
te aos dirigentes soviéticos que sua atitude cm Angola,.,,
é incompatível com o dc--*
senvolvimento do processo. .
da détente.
Kissinger, contudo, mos- ,'„•
tra-se flexível, ao afirmar.!.'
aos jornalistas: "Não estamos presos a cronogramas. X.,
Nosso cronograma é aquele •
que se fizer necessário para... *
a obtenção da paz mun-. .
dial". Indagado se ainda
pretendia deixar Moscou na ...
manhã de hoje, como estava previsto, o Secretário de'"..
Estado recordou
que vários
chanceleres de paises
membros da OTAN o estão espe- •
"e
rando em Bruxelas,
não
vejo como mudar ide pro- •
grama".
Fontes do Governo Soviético, consultadas pela UPI,
confirmaram que "algum"'
progresso" foi realizado no
sentido de chegar-se a um""
novo acordo para limitação "
de armamentos. Tais infor- "
mantes, porém, recusaram-'"'
se a prestar outras infor- '
m ações.
Fontes norte-americanas,' > ¦
por sua vez, disseram que, "
embora seja evidente o pro-- ¦
gresso realizado no campo''''
da limitação dos armamen- '
tos estratégicos, Kissinger"'
praticamente nada obteve'""
ainda dos soviéticos em re-- •
lação ao problema angola-- "¦
no.
Quanto aos acordos obtl-—
dos sobre a limitação do ar- '
mamento, tanto informan- ••|
tes norte-americanos como !:
soviéticos disseram que seus ' I
termos serão imediatamente enviados a Genebra, a 'JX\
fim de que possam ser''
transformados em cláusulas !,
e incorporadas ao futuro '
tratado. Um funcionário ',''.
norte-americano disse que ' ¦
Brejnev apresentou idéias \'
"de considerável
interesse" ..
para restringir o desenvol- \
vimento dos mísseis deigrande alcance de ambos os ; j
paises e do novo bombar- .
deiro estratégico soviético, •'
',
chamado Backfire no vocabulário da OTAN. O funcio- •
nário confirmou que Kissin- ;
ger não conseguira nenhum •
acordo com referência à in- "
tervenção soviética e cuba- tna em Angola.
•*
EMIGRAÇÃO DE JUDEUS

\'.
A emigração de judeus ',
soviéticos para Israel, em •
1975, foi de 11 mil e 700 pes^.
soas aproximadamente, ou •'.
seja a metade da que se ve- ',.
; |
rlficou em 1974- Esse numero foi fornecido ontem em ¦
Moscou pelo Vice-Ministro ,
do Interior soviético Boris ¦•
Shum Lin, que informou j
também que de 1945 a 1976 i.
emigraram da URSS à Pa- *'
'.
lestina, ou a Israel depois
da fundação de seu Estado, •¦
122 mil judeus soviéticos.
!

Scali prevê renúncia
se gestão fracassar
Washington — Henry
Kissinger poderá renunciar
à Secretaria de Estado nas
próximas semanas se nào
conseguir êxito em seus esforços para conter a intervenção soviética em Angola
— previu John Scali, exEmbaixador norte-americano na Organização das Nações Unidas (ONU).
Scali, que falou ontem
num jantar promovido por
uma organização de éscotéiros e que agora é comentarista da rede de televisão
ABC, acrescentou que Kissinger pretende deixar o
cargo há algum tempo, mas

que, se sentir que sua via- \
gem a Moscou contribuiu '
para fortalecer a âctente, especialmente se obtiver do Kremlin a suspen- j
são de sua aventura em An-!
de
gola,
poderá mudar
idéia.
!
Disse ainda Scali que Kis- ;
singer sente seus movimen- i
tos tolhidos pelas suspeitas ;
e falta de confiança mani-,
testadas no Congresso nor- <
te-americano em relação à,
sua atividade diplomática, <
tendo inclusive confidencia-;
do a amigos que está perce- ¦
bendo que seu trabalho é'
hoje apenas "50% eficaz". ;

Jack son quer mais
dureza contra URSS
Manhattan, Kansas —
Candidato à Casa Branca,
o Senador Henry Jackson
acredita que "para não perderem o respeito do resto
do mundo os Estados Unidos
devem- adotar uma atitude
dura em relação à União
Soviética, tanto no terreno
político como no economico", aludindo à recente venda de cereais a Moscou.
Contou o Senador que durante sua última visita a
Pequim, os chineses 1 h e
perguntaram porque têm
que pagar à vista os cereais
comprados nos Estados Unidos, se a União Soviética os
obtém a crédito com juros
baixos e longos prazos de
"Não soube o
pagamento.
que responder", revelou
Jackson numa conferência

na Universidade Estadual ti
•:
de Kansas.
Jackson n â o alimenta,.'
entretanto, ilusões a respei-»
to da China. Pouco depois]
de clamar por uma "atitude,
mais digna" diante de Mos-'
cou, exigência que — segun-!
do ele — "parte do povonorte-americano", afirmouj
que essa atitude deve-se!
principalmente ã incerteza'
sobre a política chinesa do.
futuro.
"O mundo é uma cadeira!
dc três pernas. Se duas per-nas se unem, que Deus aju-|
de a terceira", acrescentou*
"Se os Estados Unidos nãor
enfrentarem a URSS, exista
a forte possibilidade de quo
a China procure uma aco-i
modação temporária com
Moscou, da mesma forma
como vem aglndc conosco".
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Presidente do IPM recebe o
laudo da morte do operário
São Paulo — Com o carimbo de "confidenciar', o
laudo do exumo dc corpo de
delito e o levantamento da
perícia sobro as clrcunstancias da morto do motalúrglco Manuel Fiel FiJho, ocorrido no DOI-CODI, íoram
entregues ontem pelo Secre'tárlo de Segurança, Coronel
Antônio Erasmo Dias, ao
presidente do Inquérito policlal-niilitar Instaurado segunda-feira pelo II Exercito, Coronel Murilo Alexandre.
— Sou como o padre
que
casa alguém. Se me perguntarem o que aconteceu na
lua-de-mel, não sei responder — disse o Coronel Erasmo Dias, Invocando aspectos de segurança nacional
para acrescentar que "somente o responsável pelo
IPM poderá divulgar o teor
dos documentos".
LEITE DE PEDRA
Indagado sobre as condiÇões em que íoi encontrado
morto o operário, respondeu
o Secretário de Segurança
que sua limitação "termina
quando começa a dos outros". Entretanto, dizendo
que "já estão conseguindo
tirar algum leite de pedra",
-¦evelou que o exame periciai foi feito pelos peritos
Paulo Pinto e Ernesto Eleutério e os exames necroscópicos pelos legistas José
Antônio de Melo e José
Henrique da Fonseca. Eram
os que estavam de plantão
no dia, não é nada encomendado", disse.
E o Dr Shibata?
Está de férias. A pericia foi feita no dia, porque
eu acompanhei. Quanto ao
exame necroscópico, nada
sei. As vezes, ele ocorre
por atacado. Neste caso, não
sei — concluiu o Secretario.
NINGUÉM PRESO
O DOI-CODI não tem,
atualmente, um só prisio-

neiro em suas celas da Rua
Tutóla. O último preso que
lã so encontrava — Silvio
Rocha Lima, acusado de
pertencer ao Partido Comunista --. foi encaminhado
ao Departamento de Ordem
Politica e Social.
Espera-se a chegada do
novo Comandante do II
Exército para que seja determinado um novo sistema de trabalho no organismo. Admite-se que ocorram
algumas alteraçõos, mas
desde Já está claro que as
Forças Armadas — e sobretudo o Exército — contlnuarão a controlar e coordenar os trabalhos de defesa
interna, executando todas
as principais tarefas de Intcligèncla do combate à
subversão. As operações de
caráter policial ficarão sendo desenvolvidas por agentes da policia civil.
AJUDA A FAMÍLIA
A gerência industrial da
Metal Arte Indústrias Reunidas, onde trabalhava Manuel Fiel Filho, informou
que a empresa "no momento não tomará qualquer
providência oficiai para eselarecer o caso da morte de
nosso encarregado do setor
de prensas hidráulicas, porque esta decisão depende da
direção da firma, comprada em 1972 por um grupo
norte-americano
que
aguardará o término do
inquérito instaurado".
A família do operário, entretanto, "terá todo o apoio
financeiro possível da empresa, e está nos planos da
Metal Arte acabar de pagar a casa onde ele residia,
na Vila Guarani, e pela
qual pagava uma prestação
mensal de Cr$ 800".
ESTADO DE CHOQUE
A casa, ontem, permanecia fechada e Dona Teresa de Lurdes Fiel, viúva do
operário, íoi localizada na

residência de um cunhado
na Praia Grande, cm Santos, ainda cm estado de
choque, sob efeito de calmantos.
O cunhado, eletricista
Antônio Pereira, disse que
cia não come, não dorme e
não tem condições de dar
qualquer declaração. A mulher de Antônio, Dona Alzlra Martins Pereira, irmã
de Dona Teresa, permanece ao lado dela e dc suas
filhas Maria Aparecida e
Márcia dc Fátima, "tambem desesperadas com a
morte do pai".
A família só virá a São
Paulo amanhã, para assistir
às missas de sétimo dia, às
quais comparecerão pelo
menos 500 dos 700 operários
da Metal Arte, além de grande número dos 65 mil metalúrgicos de São Paulo
convocados ontem a "homenagear o companheiro morto", pelo presidente de seu
sindicato, Sr Joaquim des
Santos Andrade.
A missa marcada pela Iamilia para as 8h 30m de
amanhã na Igreja Nossa
Senhora de Lurdes, no Alto
da Mooca, foi cancelada em
vista da que o Sindicato
dos Metalúrgicos marcou
para as 9h 30m, na igreja
da Ordem Terceira do Carmo. Outra missa será realizada às l.h 30m, na igreja
da Vila Guarani, a mando
da Arquidiocese de São
Paulo.
A versão dè que Manuel
mantinha ligação com o cxtinto PCB e que distribuía
na fábrica o jornal clandestino Voz Operária foi recebida com surpresa por seus
companheiros de trabalho
— que a desmentiram categoricamente — e pelo Sindicato dos Metalúrgicos. O
gerente de engenharia da
Metal Arte desconhecia,
também, a versão. Alguns
colegas disseram que "ele
nunca distribuiu nada na
fábrica, nem mesmo volante de Loteria Esportiva, porque não jogava".

O prédio cinza do Bairro Paraíso

São Paulo — Um amplo consignadas em orçamento,
edifício de muros cinza, com recursos captados entre
portões de ferro, também de os empresários de São Paucor cinza, entre as Ruas lo, atemorizados pela ação
Tutóia e Thomas Carva- violenta desfechada pela
llial, no bairro do Paraíso, "guerrilha urbana", disseserve de sede ao DOI-CODI, minada principalmente nos
que no seu inicio se chama- meios universitários, em que
va Operação Bandeirantes, os jovens eram recrutados e
Oban, criado especificamen- ingressavam em organizate para combater o terroris- ções das mais diversas simo. O surgimento da Oban glas. Durante o Governo do
foi uma resposta, em fins Presidente Mediei, a Obam.
de 1968, ao pronunciamen- passou a constituir o Desto feito na conferência tri- tacamento de Operações e
continental realizada cm Informações (DOI), como
Havana pelo dirigente co- seção do Centro de Operaimunista Carlos Marighela ções de Defesa Interna
(depois morto em tiroteio (CODI), vinculado diretacom elementos dos órgãos msnte aos Comandos dos
de segurança na Alameda quatro Exércitos.
Casa Branca, no dia 4 de
Com verbas próprias, o
novembro de 1969), preço- DOI-CODI passou a recrunizando o "foquismo", ou a tar para as suas fileiras eleguerrilha urbana, tese espo- mentos da Policia Militar,
sada por Che Guevara e do DEOPS, da Marinha e
disseminada pelo intelec- do próprio Exército, sob o
tual francês Regis Debray comando de um coronel,
("é preciso criar não um, tendo como subordinados
um tenente-coronel e um
dois, mas mil Vietnãs").
major, além de um capitão,
VÍTIMAS DA SUBVERSÃO e obedecendo a disciplina
militar. Como nos demais
Ações terroristas articula- DOI-CODI, o de São Paulo
ram-se em São Paulo e em subordinou-se diretamente à
outros pontos do pais, uti- 2a. Seção do Exército, com
lizando elementos especial- vínculos estreitos com o Esmente treinados em Cuba, tado-Maior. E o seu trabana União Soviética e na lho não se dirigiu mais conChina. A Secretaria de Se- tra a guerrilha, totalmente
gurança de São Paulo, inca- debelada pela Obam, mas
na apuração de atividades
paz de reprimir com eíi- subversivas.
ciência até os crimes comuns, não tinha condições
Antes, o Oban funcionade debelar a onda de vio- va em um prédio acanhado
lência instalada a partir da da Rua Tutóia, com entramarte, em 26 de junho de da pelo 36.° Distrito Poli1968, do soldado Mário Ko- ciai. Com a ampliação das
zel Filho, quando montava atividades e a criação do
guarda no QG do II Exerci- DOI-CODI, as dependências
to. Assaltos, seqüestres, também sé" ampliaram,
distribuição de panfletos construindo-se edificações
subversivos e outras ações num terreno de propriedado gênero intensificaram a de do Governo, até atingir
repressão, feita às pressas e a Rua Thomas Carvalhal.
impnovisadamente. A esca- A nova frente passou a lelada da violência resultou, var o número 1030, entrano dia 12 de outubro de 68, da oficial para o Destacano assassinato do capitão mento de Operações e Inamericano Charles Rod- formações, do Centro de
ney Ohandler, fuzilado à Operações de Defesa Interporta de sua casa, na pre- na.
Sobre os muros cinza,
sença de um filho menor,
quando descia do automó- guaritas foram montadas,
vel. Em 16 de abril de 71, o tanto na Rua Tutóia, quanindustrial Albert Henning to na Thomas Carvalhal.
Ao se transpor o portão
Boilensen, presidente da
Ultragás, era igualmente cinza, de duas folhas, imemorto, a rajadas de meira- dlatamente após o corpolhadora, no Jardim Paulis- da-guarda, integrado por
ta, em pleno centro urba- soldados do Exército e da
Polícia Militar, tem-se à dino da Capital.
reita uma sala de espera e
Até novembro de 73, um à esquerda um amplo estaquadro estatístico de viti- cionamento com os mais dimas da subversão, fornecido versos tipos de veículos.
do prédio cinpelos órgãos de segurança, za,Já à dentro
direita se encontra o
indicava em todo o pais 106 refeitório
dos funcionários
pessoas mortas (41 muita- e, à esquerda,
dependências
res e 65 civis), além de 343
em ampla área edificada.
feridas (165 militares e 178 Uma
porta de ferro impede
civis).
o acesso a estranhos. VêemA Operação Bandeirantes, se uma mesa, com cadeira,
na. época de sua criação, um e uma saleta destinada à
organismo sem vlnculação ¦identificação dos presos. No
•specíflca, scmi-oflcial, co- extenso corredor, à direita,
mandado então por um ma- há quatro celas de cada laJor do Exército, sem verbas do, com portas gradeadas,

podendo ver-se seu Interior. Apenas uma cela, no
fundo do corredor, possui
chuveiro de água quente.
Ainda no mesmo corredor,
uma solitária, onde permanece o preso incomunicável.
No sentido, ainda, dos
grandes portões de entrada, tem-se à frente uma escada de dois lances. Chegase ã parte assobradada onde se localizam as salas de
interrogatório. No seu interior, uma mesa simples tendo de cada lado duas cadeiras de plástico. Na parte de
cima, também, instalam-se
o comando do DOI-CODI e
as equipes de análise, que
interpretam os depoimentos
feitos pelos presos. Alem
dessas dependências, mais
três celas estão ali instaladas.
A SISTEMÁTICA
O DOI-CODI, por tradição, jamais teve pressa na
tomada de depoimentos. Ad-"
vogados de inúmeros presos
informam que, detidos geralmente às sextas-feiras, os
acusados (geralmente por
delação de outros presos do
DOI) permanecem até segunda-íeira isolados, à espera de serem ouvidos. Normalmente, o Interrogatório
leva três dias. Não há hora
para inquirição, que pode
ser feita tanto de madrugada quanto durante o dia. O
preso está sempre à disposição. Depois dos três dias
de praxe, o detido é levado
a um boxe individual, onde
fará um resumo sumarissimo do que depôs, ao ser
questionado pelo interrogador.
Esse depoimento do próprio punho é cotejado, posteriormente, com as anotações do questionador. Se as
informações conferem, o
preso é levado para o parlatório, onde, em mesinha
individual (conjunto de mesa e cadeira), faz do próprio
punho um relato de sua vida, o ingresso nas atividades que o levaram ao DOICODI. Feito isso, é liberado
para o Deops, acompanhado de uma xerox do seu relato, que servirá de base
para o depoimento oficial
que, .assinado pelo preso e
pela autoridade policial, é
incorporado ao inquérito a
ser remetido à Auditoria
Militar.
Não se tem idéia de quantos processos originários do
DOI-CODI terminaram em
condenação. Todavia, várias absolvições ocorreram
desde a instalação do DOICODI, sigla que passou a ser
conhecida pelo grande público depois que o jornalista Wladimir Herzog morreu
nas dependências do prédio
da Rua Tutóia, cujo endereco oficial, contudo, é, para efeito de correspondénoia, o número 1030 da Rua
Tomás Carvalhal.

Temporais e enchentes em
São Paulo desabrigam cinco
mil pessoas só em Cubatão
São Paulo — Uma pessoa morreu e 5 mil estão
desabrigadas cm conseqüência
das chuvas
tao, na Baixada Santista, onde o nível dosemriosCubaLaranjeiras e Mogi subiu em um metro e 20 centímctros, inundando duas favelas nos bairros de Vila
Socorro € Vila Reis. Ubatuba e Caraguatatuba, no
litoral Norte, também sofreram inundações.
da/?°£.l.ia RéSis Bittencourt,
<__« éS?
que liga
Sao
Paulo a Curitiba, as Estradas Velha do
Mar
Caraguatatuba—Ubatuba e São Sebastião-Paratcí
estão interditadas, devido à queda de barreiras A
Regis Bittencourt deve ser liberada hoje. Em muitas
rodovias, segundo a Policia Rodoviária,
o transito é
piOCcU'10.
Cubatão
A elevação do nivel dos
rios Laranjeiras e Mogi
afetou o sistema de drenagem de Cubatão, provocando a 'inundação das favelas
e de várias mas da cidade.
João Joaquim do Carmo, de
58 anos, morreu de enfarte
ao ver a sua casa alagada.
Os flagelados estão sendo
removidos para o Centro

Esportivo, parques infantis
rompeu-se e a população esfeito Cai-los Frederico Soares solicitou às Prefeituras
da Baixada Santista o envio de alimentos e roupas
para os desabrigados. Em
São Sebastião, a adutora
rompeu-se a população está sem água.

Estradas
Com vários deslizamentos
e erosão entre os quilòmetros 244,5 e 286, a Rodovia
Régis Bitencourt está interditada desde a madrugada
de quarta-feira. O transito
íoi desviado para as Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, mas muitos
caminhões e ônibus não
conseguiram retornar e estão retidos próximos às ci-

dades de Juquiá e Jacupiranga.
O DNER deslocou várias
equipes para as áreas atingidas. Teme-se um possível
deslizamento entre os quilômetros 250 e 280, na Serra do Mar. A Policia registrou um acidente no dia de
ontem, com três pessoas feridas gravemente.

Via Aiichieta
O transito lento, em meia
pista, na Via Anchieta, íoi
recomendado no dia de ontem devido a pista escorregadia e com muita lama,
devido a queda de barreiras. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrcga — que leva ao litoral Sul — também
registrou queda de barreiras, no Quilômetro 59. Há
lama e água em sua pista.
Apenas os veiculos pesa-

dos puderam transitar, ontem, p~l a Piaçaguera—
Guarujá, alagada entre os
Quilômetros 55 e 62. A Guarujá—Bertioga também soíreu com a queda de barreiras e teve vários trechos
inundados. Houve deslizamentos na São José dos
Campos—Caraguatatuba e
na Fernão Dias.e entre as
localidades de Socorro e
Serra Negra.

Academia fictícia com sede
em S. Paulo agraciou várias
personalidades australianas
SidneiAustrália, e Brasília — A Academia Brasileira de Ciências Humanas distinguiu
eminentes
acadêmicos australianos com diplomas,
™!S5?h
I
medalhas de honra e certificados de reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido em favor da "paz ' da iustiça e da fraternidade entre os homens"
Mas a Academia Brasileira de
Humanas nao existe. É apenas um númeroCiências
de uma caixa
postal em Sao Paulo. Como também não existe o
Di Hugo Schlesmger, seu chanceler. "Trata-se simplesmente de uma enorme fraude internacional" no
dizer do Embaixador do Brasil em Sidnei,
Miguel
Álvaro Osório de Almeida. Sr B
DENÚNCIA
E CONFIRMAÇÃO
O Embaixador brasileiro
disse que tomou conhecimento do íato há alguns
meses quando alguns
dos principais cientistas e
acadêmicos da Austrália entraram em contato com a
Embaixada solicitando informações sobre a idoneidade da organização. O Embaixador consultou o Itamarati e recebeu informaa entidade era
ções de
'fictícia e que
que as autoridades
•policiais já estavam investigando o caso.
Ao confirmar, ontem, a
existência da fraude, o Itamarati não lhe deu muita
Importância, ressalta ndo que não é a primeira vez
que ocorrem casos dessa natureza, que não prejudicam
em nada as relações internacionais. O porta-voz do
Itamarati disse até que é
muito comum abrir-se revistas ou jornais estrangei'ros e deparar com oferta de
titulos por parte de entidades de existência duvidosa
sediadas em outros paises.
Dezenas de
•no campo da personalidades
cultura e da
ciência, bem como outros
dignitários civis da Austrá•lia foram agraciados nos úl-

timos meses com diplomas e
medalhas pela Academia
Brasileira de Ciências Humanas (chamada também
Brazilian Academy of Humanities) e pela Pró-Mundl Benefícios.
Tanto as medalhas como
os diplomas procediam de
São Paulo, com a explicação de que a Academia é
"uma
instituição cultural
que, além de seu programa
de estudos e de desenvolvimento dos valores humanos,
procura unir os homens de
todos os quadrantes do
mundo, cujo ideal principal
seja a crença na paz, na
justiça e na fraternidade
entre os homens".
A homenagem impressionava os acadêmicos de
Camberra. Em troca, a
Pro-Mundi Beneficio pedia
que o homenageado "enviasse um cheque de 195 dólares (cerca de Cr$ 1 mil e
800) para despesas administratlvas, Inclusive a cunhagem da medalha e a coníecção do diploma e também
para registro do mesmo e
outros gastos de correio".
"Miguel
O Embaixador
Osório concedeu entrevista
aos jornais australianos denunclando a fraude e alertando a opinião pública.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA

AVISO
O prazo para complementação do pagamento dos lotes objeto da concorrência
do Edital n.° 03/75 expira-se no próximo dia 26 do corrente, estando afastada
a hipótese do mencionado prazo vir a ser
prorrogado novamente.
Brasília, 21 de janeiro de 1976.
A COMISSÃO
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Sudene abre frentes para
flagelados no Nordeste
Recife, Belo Horizonte, Fortaleza,
balvador, Teresina e Vitória — A Sudene assinou, ontem, convênios com a Secrctarla dc Trabalho e Bem-Estar Social
da Bahia e o Departamento de Poços e
Açudagem de Pernambuco (Depa) destinando Cr$ 28 milhões e 500 mil
a
aplicação em frentes de trabalho para
na reglao baiana de Irecê e em 13 municípios
do Sertão pernambucano atingidos pelas
secas.
Em Minas, o pessimismo aumentou e
os agricultores de algumas regiões afirmam que não têm como pagar as divldas constraidas com o Banco do Brasil,
segundo a Federação da Agricultura do
Estado. Em Fortaleza, o programa de
chuvas artificiais fracassou, ontem,
inexistência de nuvens. Não choveu pela
em
nenhum dos 141 municípios • cearenses.
Chove em áreas da Bahia e do Piaui, mas
a estiagem já castiga o Espirito Santo.

Providências
A Sudene concluiu, após a reunião de
ontem, no Recife, que poderão ser abertas frentes de trabalho nas áreas urbanas das regiões baianas e pernambucanas atingidas pelas secas. As frentes serão orientadas pelas Prefeituras. Na região de Irecê serão construídas as estradas previstas pelo Polonordcste.
O convênio assinado com a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social da
Bahia prevê a liberação, em três parceIas, de Cr$ 19 milhões, destinados às
frentes que poderão absorver até 20 mil
pessoas cm Irecê. Estas serão empregadas na abertura de trechos em nove cstradas, num total de 445 quilômetros de
extensão.
As obras previstas são a construção
de estradas na BA-052 (Soares (12 quilometros); Gameleira—Belo Campo—Mato
Verde (26 km) e o acesso a Tareco (9
km). Na BR-330 (Tiririca (5km); Canarana—Barrada do Mendes (40km); Itipeba—Gentil de Ouro (85 km); Ibitiba—
Iubai (45km); Central—Jussara (31 km)
e Xique-Xique—Morpara (200km).
Os serviços incluem a instalação de
900 quilômetros de faixas de domínio nas
estradas, além da abertura de poços e
aguadas, limpeza de prédios escolares e
hospitais, pavimentação de ruas e a construção de tanques ao longo das rodovias.
Os trabalhadores receberão o salário minimo.

Urgência
O convênio firmado com o Departamento de Poços e Açudagens de Pernambuco (Depa) é de CrS 9 imilhões e
500 mil. Dele também participa o Departamento de Estradas de Rodagem
(DER). São previstas obras em Ouricuri
— o mais atingido pelas secas — e em
mais 12 municípios do Alto Sertão: Araripina, Ipubi, Trindade, Bodocó, Exu, Sitio dos Moreiras, Granito, Cedro, Serrita, Parnamlrim, Terra Nova e Petrolina.
As obras são basicamente restritas à
abertura de estradas e construção de
açudes. A Sudene e o Depa calculam que
10 mil trabalhadores serão aproveitados
nessas frentes.
— Ninguém ficará sem alimento,
água ou ferramentas para trabalhar —
afirmou o Superintendente da Sudene,
Sr José Lins de Albuquerque, que recomendou aos participantes do encontro,
rapidez na execução do programa, pois
"é
grande a preocupação do Governo com
o problema da estiagem".
A Secretaria de Trabalho e Assisténcia Social de Pernambuco enviou, ontem,
para Ouricuri, um caminhão com 20 toneladas de alimentos e roupas, além de
Cr$ 86 mil para o pagamento dos salarios dos flagelados empregados nas frentes de trabalho de Ribeira e do Matias.

Preocupação
O diretor-superintendente da Federacão da Agricultura de Minas Gerais,
Sr Dalton Londe Franco, manifestou-se
pessimista diante das Informações que
continuam chegando das regiões mineiras atingidas pela seca. Disse que em vários municípios os agricultores insistem
no perdão das dividas contraídas com
o Banco do Brasil, sob o argumento de
que não têm como saldá-las.
A Federação está recolhendo dados
sobre a situação para solicitar ajuda da
Secretaria de Planejamento da Presidencia da República, do Ministério da Agricultura e do Governo do Estado. Além
de tratamento especial de crédito, reivindicará condições de subsistência, pois
grande parte das culturas destruídas é a
base da economia doméstica e ameaça
levar os colonos à fome.
Em Montalvania — disse o Sr
Dalton Franco — os pastos não permitem mais qualquer exploração econõmica. Apesar disso, o índice de migração
é nulo, indicando que o ruralista ainda
espera chuvas a qualquer momento.
A Federação enviou circular aos 50
sindicatos rurais das regiões atingidas
pela estiagem e as primeiras respostas
foram consideradas desoladoras: as lavouras do feijão e do arroz estão dlzlmadas.
Atravessamos, terrível seca — diz
o presidente do Sindicato Rural de Águas
Formosas, Sr Olinto Medrado. — Janeiro não teve chuvas e o sol abrasador
destruiu toda lavoura de feijão, milho
e arroz. Muitas propriedades não têm
água. A pecuária foi seriamente prejudicada em conseqüência da deficiência
das pastagens. Há desanimo no comércio
de gado, refletindo-se na solução de
compromissos financeiros".

O presidente do Sindicato Rural de
Bocaiúva, Vale do Jcqultluhonhti, Sr
Marcos Brandt, comunicou h Federação
que "toda a lavoura perdeu-sc". Acrescenta que as pastagens estão secando e
que a água chega ao fim. "Solicitamos
providência junto no Governador paia
conseguir prorrogação do prazos para
pagamento de compromissos bancários
porque a classe agropecuária está em
pânico."

Fuga
Quatro ônibus especialmente fretanos para levar a São Paulo flagelados
de Minas partem semanalmente da reglao dc Espinosa, onde a seca, além de
destruir a cultura de subsistência, este
forçando a venda do gado, devido à capacidade de retenção das pastagens.
A informação foi prestada, ontem,
pela Secretaria de Planejamento de Minas, cujo titular, Sr Paulo Camilo de
Oliveira Pena, levará à próxima reunião
da Sudene, no dia 28, cm Fortaleza, um
relatório da situação, sugerindo medidas
de urgência para atenuar o caso.

Frustração
De nada valeram as oito horas
voo do avião da Fundação Cearense de
de
Meteorologia c Chuvas Artificiais
(Funceme) no dia de ontem: o céu totalmente azul, sem nuvens, impediu
nucleaçao artificial — ao contrário dosa
dois dias anteriores. Não choveu em nenhum dos 141 municípios do Estado.
O programa será dinamizado a
de segunda-feira, quando um outro partir
avião
da Fundação — o mesmo que tentou
sem êxito, íazer chover em Irccc, ná
Bahia — será utilizado. O
da
Funceme, General Abimaelpresidente
Clcmentino,
disse que o íato ocorrido ontem não
preocupa muito, pois, no ano passado, a
provocação de chuvas artificiais
iniciada no dia 3 de fevereiro. O só foi
de chuvas de 1975 íoi considerado periodo
muito
bom.

Esperança
As chuvas chegaram, ontem, ao Municipio baiano de Gentlo do Ouro e fizeram renascer as esperanças da
população da microrregião de irecê. O medico
Newton Dourado, residente cm Irecê, informou, ontem, que a população chegou
a ficar eufórica goiii a formação dc
pc.adas nuvens, mas os ventos sopraram em
direção desfavorável.
Os Prefeitos de Urandi, Guanambi,
Pindai, Sebastião Laranjeiras, Jacaraci
e Licinio de Almeida, elaboraram um documento dirigido ao Governador Roberto
Santos, no qual afirmam que mais de 807.
da lavoura de seus municípios estão
perdidos e as pastagens, cm grande
parte,
queimadas pelo sol.
O Senador Rui Santos (Arcna-BA),
que ontem se reuniu com o Governador
Roberto Santos, disse que, cm consequéncia da seca, "em Feira de Santana
o preço dos cereais subiu assustadoramente devido ã situação em Irecê, sua
fonte de abastecimento".
— Irecê — destacou — abastecia
toda a Bahia e o Nordeste de feijão, milho e farinha de mandioca. Agora, com a
seca, as plantações foram perdidas e a
especulação tomou conta da comercialização. Alertei o Governador sobre isso.

Impasse
No Espirito Santo, a alternativa dos
pecuaristas para a salvação do gado é
um compromisso que já começa a
preocupar: os donos de pastagens não atingidas .pelas estiagens estão cobrando de
CrS 30 a Cr$ 50 mensais por cabeça e a
especulação aumenta à
proporção
que se eleva a procura.
Segundo o diretor do escritório regional do Conselho de Desenvolvimento da
Pecuária, engenhciro-agrònomo Batista
Lima, se a estiagem perdurar, os
prejuiüos ,Para os pecuaristas da Região Norte do Estado crescerão em
progressão
geométrica pela interligação com outras
indústrias de transformação de
produtos
derivados da pecuária.
Além da seca, os pecuaristas capixabas estão enfrentando o problema da
clgarrinha, uma praga que vem devastando as pastagens há vários meses. O Secretário de Agricultura, Sr Òshian Magalhães, anunciou, ontem, a prorrogação do vencimento dos créditos feitos
pelos fazendeiros junto a estabeleelmentos oficiais.

Ale¦gna
Mais de 30 carros atolados entre Fioriano e Água Branca, no médio Parnaiba, e a necessidade de socorros
para a
retirada de muitos veiculos bloqueados
nas pistas Inundadas na serra da Arara
foram motivo de alegria para os
piauienses, que ontem tiveram mais um dia
de ohuva em várias regiões do Estado.
Todas as obras de terraplenagem
para o asfaltamente da Rodovia PI-4, estão sendo destruídas pelas chuvas no
trecho entre Amaramto e Floriano. Prefeitos de mais 12 municípios pediram ao
Governo do Estado o envio urgente de
sementes, para que os agricultores tentem recuperar o tempo perdido com a
seca.
Os únicos Municípios onde a estiagem não cessou são Fronteiras, Pio IX,
São Raimundo Nonato e São José do
Peixe. Na região Sul só não há esperança de recuperação da lavoura do arros,
totalmente destruída.
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Subsídio do açúcar gera crise nas usinas
Algodão faz
sugestões
ao Governo
João Pessoa — O Semlnário do Algodociro Moco, que
se realiza em Campina
Grande, aprovou por unanimidade um documento denominado "carta de Camplna Grande", contendo seis
sugestões ao Governo federal, duas aos Governos estaduais e três ao empresariado, para uma politica nacional em favor do algodão.
documento, dado a conhecer ontem, tem o seguinte teor:
• "Ao Governo federal
— Que se constitua um
grupo de trabalho, em caráter permanente, do qual façam parte os Ministérios de
Estado, os Governos estaduais e os representantes
dos diversos segmentos do
sçtor privado da economia
algodoeira, objetivando a
formulação e acompanhamento de uma politica nacional do algodão, abrangendo os aspectos agronõmicos, comerciais e industriais do produto;
— reconhecer o acerto
da criação e Instalação do
Centro Nacional de Pesquisa do Algodão em Campina
Grande-PB, e encarecer o
apoio e fortalecimento da
referida instituição;
— Que se instituam incentivos especiais e preicrenciais que possibilitem o
surgimento da empresa de
proprietários ou arrendatários na região semi-árida
que se dediquem ou venham a se dedicar a uma
ou mais das seguintes atividades: a) produção e processamento de sementes; b)
pesquisa e experimentação
agrícola; c) produção de toda ou parte de sua materia-prima; d) assistência
técnica aos seus fornecedores; e) aproveitamento da
mão-de-obra subempregada ou marginalizada nos
grandes centros urbanos e
provenientes do êxodo rural;
— Que seja efetlvamente aplicada a Lei número
5 956, de 13-12-1973, que
obriga a Identificação da
matéria-prima nos produtos têxteis;
5. — Que seja fortalecido
o Instituto Nordestino para
o Fomento do Algodão e
Oleoginosas — Inf aol — como entidade privada, prestigiada pelo empresariado ligado à cotonicultura nordestina (indústria têxtil, de
óleos, de beneficiamento de
algodão, cooperativas, corretores, etc.) devidamente
estruturado e capaz de dinamizar ainda mais sua participação em projetos especiais de desenvolvimento da
agroindústria algodoeira do
Nordeste, com o necessário
apoio governamental;
6 — Que seja acelerada
a implantação do Plano Nacional de Semente — área
Nordeste — com apoio, sobretudo, aos projetos espe7
ciais de produção de sêmentes de algodão a nivel estadual.

O presidente da Cooperativa Fluminense dos
Produtores de Açúcar e de Álcool — Coperflu — Sr
Antônio Evaldo Inojosa de Andrade, voltou a afirmar ontem a necessidade de retirar o subsídio ao
consumo Interno de açúcar, sob pena das usinas
açucarclras verem interrompido seu processo de
expansão pela falta de recursos financeiros no Instituto do Açúcar e do Álcool — IAA.
O próprio presidente do IAA, General Álvaro
Tavares Carmo, reconheceu no final do mês passado que "temos ainda recursos para manter o
subsidio até o mês de maio de 1076. Depois, não sabemos." A drenagem dos recursos do IAA pelo subsidlo está sendo responsável pelo atraso na aprovação de vários projetos da indústria açucareira,
que se vê obrigada a buscar financiamento na rede
bancária privada, aumentando seu grau de endividamento.

Estudo da FIESP vê em aumento
presença estatal na economia

São Paulo —- Um levantamento feito
pelo Departamento de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo sobre as perspectivas da economia
para este ano, Indica que "a presença do
Estado, através de suas empresas, se fará
sentir cada vez mais, particularmente
tendo em vista a conjuntura, na qual a
disponibilidade de recursos financeiros
adquire caráter decisivo.
Ao mesmo tempo, o levantamento da
FIESP alerta ao Governo para o fato de
que em 1976 "a empresa que dispuser de
recursos poderá ampliar a produção, investir e ter maior participação do mercado, mas a que não dispuser estará sujclta a sair do mercado". Os técnicos da
FIESP finalizam dizendo "ter certeza de
que o Governo estará atento a esse aspoeto e fará os ajustamentos considerados necessários em sua politica monetária e creditícia".

CONSUMO INTERNO
Segundo o presidente da Coperflu, a retirada
do subsidio eqüivaleria a um aumento de apenas SO
centavos por quilo de açúcar, refinado, mas seria o
suficiente para dar continuidade ao programa de
expansão e modernização da agroindústria açucareira. Ao mesmo tempo, o aumento no preço do
produto tenderia a diminuir o consumo interno, 11berando mais excedentes para venda ao exterior.
O Brasil é o pais de maior consumo per capita
do mundo, com cerca de 42,5 quilos por ano, em
1975, contra uma média de 41 quilos na Europa. O
alto consumo interno compromete mais de 2/3 da
produção nacional de açúcar, e deixa uma quantidade insuficiente para ser vendida ao exterior, sobretudo num momento em que o pais necessita
tanto de divisas, afirmou o presidente da Coperflu.

COMO SERÁ
O-estudo do Departamento de Economia da FIESP diz o seguinte: "Para
analisar as perspectivas da economia
brasileira para 1976 é importante levar
em consideração o comportamento recente da economia, particularmente do
setor externo, e as medidas tomadas
pedo Governo para enfrentar os problemas
do balanço de pagamentos.
De fato, em 1976, a grande
de da política econômica, aquela prloridaque merecerá atenção especial das autoridades
será a redução do déficit comercial. Os
objetivos de manter um ritmo razoável
de crescimento do produto c de reduzir
a taxa de inflação ficarão sujeitos à condicão imposta pelo setor oxterno, de um
relativo equilíbrio ent,re exportação c
importação.

ENDIVIDAMENTO
Sobre a situação financeira das usinas, o Sr
Inojosa afirmou que o setor está se descapitalizando devido ao alto custo do financiamento que muitas indústrias foram obrigadas a buscar junto à
rede bancária privada. A queda na receita do IAA
em 1975, provocada pelo declínio das exportações
de açúcar, levou a autarquia a suspender a concessão de recursos a juros favorecidos para várias
usinas. Como estas já tinham dado início a seus
projetos de expansão, não houve outra saida senão recorrer a empréstimos bancários, a juros de
mercado. O fato também é reconhecido pelo General Tavares Carmo, que atribui ao "endividamento
paralelo" das usinas as dificuldades que estão cnfrentando.
A solução imediata para esse problema, segundo o Sr Inojosa, seria aumentar o preço do açúcar
e liberar para as usinas Cr$ 1,5 bilhão que o IAA
deverá despender esse ano na manutenção do subsidio.

A economia brasileira terá, portanto,
que se ajustar à uma politica em que a
restrição à importação será extremamente rigorosa, nos feitios de um modelo
de substituição de importações, porém,
diferente da experiência que o pais viveu
na década dos 50. Atualmente a restrição é geral, no sentido de que tanto as
bens considerados essenciais (equipamentos e matérias-primas), como os não
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BALANÇO-

GERAL-

ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Empréstimos .......
Outros Créditos ....
Valores e Bens ....

EM

412.493.000.55
4.171.143.499,98
4.091.135.434,08
274.039.669,71

TOTAL..,:

^_l

____¦

'

31.12.75

8.536.318.603,77

CAPITAL ! 150.000.000,00 teRESERVAS: 229.662.623,60 §

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capital
Aumento de Capital .
Reserva - Fundos s
Correção Monetária
do Ativo
EXIGIVEL
Depósitos
A Vista e a
Prazo
A Médio Prazo

150.000,000,00
37.500.000,00
229.662.623,60

¦-

417.162.623,60

Curto
2.222.035.598.40
318.032.029,93

2.540.067.628,33

38.005.325.400.73

TOTAL

38.005.325.400.73

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31.12.75
DEBITO
DESPESAS OPERACIONAIS
Juros s/Dep. e Outras Exigibilidades
Despesas de Comissões,
Correção Monel. e Redescontos
Resultados de Câmbio ...

75.802.117.53
74.250.906,85

TOTAL
WALDEMAR ALBINO GEHLEN
Diretor Presidente
ASSIS ANHAIA DE SOUZA
Diretor Vice-Presidente

Sv
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\ÉsÊ

GRUPO BANMSUL

2.° Semestre

48.910.705.21

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO

¦.::'"•' ¦¦—,•:=..,jh.1.'!

_»

OUTRAS EXIGÍBILIDADES
4.059 564 948 69
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
2.088.769.051 51
RESULTADO PENDENTE
37
481 175 28
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
28
862 279'973'32

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PERDAS DIVERSAS
Prejuízos
Amortizações

NAS BANCAS

lll
^^H

II ________¦ _______________ ___¦

2.° Semestre

IMOBILIZADO
186.056.939,17
RESULTADO -PENDENTE
8.176
883 92
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
28,862,279.973 32

O Sindicato das Agências
de Propaganda do Estado
da Guanabara está lembrando aos profissionais do
sçtor, com atividade no Rio
de Janeiro, que até o próxinio dia 30 poderá ser recolhida, sem multa, a contribuição sindical referente ao
exercício de 1976.
As guias para recolhimento devem ser adquiridas em qualquer papelaria,
sendo a tabela de cálculos
fome cida gratuitamente
pelo próprio Sindicato, em
sua sede social provisória,
na Rua Alcindo Guanabara.
17 a 21, sala 1004. O pagamento deve ser efetuado
cm qualquer agência do
Banco do Brasil.

EM
FATOSeFOTOS

IH _______

o banco dc todos

Publicitário
paga sindicato

UM LIVRO
(HOWARD HUGHES
e o grande jogo dos
negócios ou a arte
de perder para
ganhar.

essenciais estão a da sujeitos, sendo as
exceções determinadas basicamente por
acordos Internacionais; no processo de
substituição da década dos 50 as restrições recaíram sobre produtos não essenciais, em geral bens de consumo final, e
os bens considerados essenciais gozaram
de tratamento preferencial, o que Impllcou num duplo estímulo à substituição:
garantia de mercado e barateamento dos
custos de produção. Um caso à parte é
o Programa de Produção de Álcool para
substituir combustível derivado de petróleo, que poderá efetivamente ter
efeitos positivos a curto prazo sobre a
balança comercial.
No que se refere ao comportamento
do produto para 1976, a perspectiva é
relativamente favorável. Tudo Indica que
o desempenho do setor agropecuário será bastante bom, com aumentos substanciais na produção de soja, milho e arroz, além de uma pecuária que poderá
apresentar bons resultados com um aumento do volume de exportações. Existe ainda a possibilidade de aumentar o
plantio da área de trigo, dependendo dos
preços a serem fixados. Com relação à
indústria, o problema reside no lado da
oferta. Com as boas vendas de fim de
ano, e portanto de estoques relativamente baixos no comércio, e com os reajustes
salariais previstos acima da taxa de infiação, é possivel que a demanda no
mercado interno se mantenha em níveis
bastante razoáveis. A recuperação de aiguns paises industrializados poderá ativar a Importação, beneficiando os paises potencialmente exportadores como o
Brasil. No entanto, com relação ao aumento da produção, os custos deverão se
elevar de forma aguda em virtude dos
reajustes salariais, do aumento do custo
das matérias-primas e bens intermediarios importados, e da elevação do preço
dos insumos e. serviços fornecidos pelo
Governo. Deve-se levar ainda em conta
que o depósito compulsório para importação funcionará como uma restrição
quantitativa para um número grande de
empresas principalmente as nacionais de
pequeno e médio porte, que não têm condições de obter recursos em volume suficiente. Tudo isto faz crer que poderá haver dificuldades na expansão da oferta,
dependendo do manejo das políticas monetdrias e fiscal.

198.963.729,59
191.372.557,85

3.843.709.21
4.072.493,84

7.916.203.05
97.316.033,61

CREDITO

SALDO NAO DISTRIBUÍDO DO SEMESTRE ANTERIOR
RENDAS OPERACIONAIS
Juros e Comissões
'260.338.388,09
• 44.924.500,87
Correção Monetária
Rendas de .Tarifas S/ServiÇos
15.113.549,83
Resultados de Câmbio
84.037.558,14
OUTRAS
LUCROS
HUNDO
FUNDO
ÇÕES

RENDAS ...
'.
""
DIVERSOS ....
DE PREVISÃO
.'
DE RESERVA DE RISCO EM*OPERADE CAMBIO

495.568.524,10
GASTÀO ÁLVARO PEREIRA DOS SANTOS
FLÁVIO BRUM
MANSUETO ALVES DE MORAES
ADOLPHO SCHÜLER NETTO
RICARDO- LEONIDAS RIBAS
Direlores

TOTAL

....

5.350.000,00

404.413.996 93

11.565.950,75
49.660.476,42
20.000.000,00
4.578.100,00
. 495.568.524,10

_1
FRANCISCO DE PAULA MONTEIRO DE ABREU
Chefe da Contabilidade
Contador CRCRS 1442
CPF 000332510

BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL.S. A.
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S. Paulo leva Ângelo Sá
tese cie ICM vê comércio
a Cuiabá
nos Andes
São Paulo — O Secretario
da Fazenda, Nelson Gomes
Teixeira, Informou ontem
que apresentará novas teses
no II Congresso Nacional de
Administração do ICM, que
se realizará a partir do próxlmo dia 26 até 30 de janelro, cm Cuiabá.
Entre as teses que Sáo
Paulo vai apresentar estão
as seguintes: Incentivo à
Exportação — Aproveitamento —: Controle da LegiUmidade e da Utilização do
Crédito — Fraudes; Parcelamento de Débito — Instrumento Alternativo de LIquidação de Débito Fiscal
— Forma — Prazo — Efeítos — Custo Financeiro;
Apuração do Índice de Participação dos Municípios no
Produto de Arrecadação do
ICM — Procedimento; Cadastro de Produtores Agropecuários; Divulgação Interna e Externa de Assuntos Tributários.

Lima — O presidente do
Banco do Brasil, A n g e 1 o
Calmon de Sá, refutou ontem determinados comentarios divulgados pela lmprensa no sentido de aue
seu pais utiliza a Bolívia como uma "porta" para introduzir-se no mercado sub-rcglonal andino.
Calmon de Sá, que velo
a esta Capital especlalmente para inaugurar ontem
em Lima um escritório de
representações do Banco do
Brasil, disse que o Governo
de seu pais está tomando
uma série dc medidas a fim
de equilibrar seu balanço de
pagamentos, que no ano
passado foi altamente deficllário.
Referindo-se às sugestões
de que a Bolivia é a "porta"
do Brasil para participar do
mercado andino, Calmon de
Sá respondeu: "Não me parece que este seja o caso".

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE

EDITORA DE GUIAS LTB S.A.
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 1975.
No dia 19 (dezenove) de dezembro de 1975 (mil e novecentos
e setenta c cinco), às 14:00 (quatorze) horas, na sede locial dt
Editora dc Guias LTB S.A. à Rua Desembargador Virialo n? 2,
nesta cidade, reunidos acionistas cm número legal, conforme se
comprova pelas assinaturas no Livro de Presença, foram abertos
os trabalhos polo acionista da Sociedade Dr. EURICO MORAES
CASTANHEIRA, que veio a ser indicado, por aclamação, para
presidir os trabalhos e convidou para Secretária Dra. MARIA LÚCIA
GONÇALVES GALLO, ficando, assim constituída a Mesa. Determlnou o Senhor Presidente que a Secretária procedesse á leitura dos
documentos a respeito dos quais a Assembléia iria deliberar, o
que foi feito na seguinte ordem: 1) Edital da Convocação, a que
se refere o artigo 88 da Lei das Sociedades por Ações, publicado
no Diário Oficial e na Gazeta de Notícias dos dias 9, 10 e 11 do
més cm curso c do seguinte teor: "EDITORA DE GUIAS LTB S.A.
CGC n? 33.270.240/0001 - GEMEC - RCA - 200-74/105 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇAO: São convidados os Senhores Acionistas de Editora de Guias
LTB S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social da empresa à Rua Desembargador Viriato
n? 2 (com entrada lambem pela Av. Presidente Wilson n? 165)
no dia 19 de dezembro de 1975, às 14:00 horas, a fim de deliberarem sobre: a) Aumento do Capital Social de CrS 75.000.000,00
para CrS 105.000.000,00, por meio de bonificação de 40% aos
aluais acionistas; b) Distribuição de Dividendos relativos ao primeiro semestre de 1975; c) Alteração do término do exercício
social da empresa para 31 dc março; d) Alterações Estatutárias
conseqüentes. Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 1975. Pela Diretoria — as) ORLANDY RUBEÍA CORRÊA — Diretor Financeiro." 2)
Proposta da Diretoria: — "EDITORA DE GUIAS LTB S.A. - PROPOSTA DA DIRETORIA - 1 - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE
CRS 75.000.000,00 para CrS 105.000.000,00 POR MEIO DE BON!FICAÇAO — Propomos que seja aprovada a distribuição aos acionistas de bonificação correspondente a 40% (quarenta por cento)
do capital de CrS 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de cruzeiros), na proporção pois de 4 (quatro) ações novas para cada
10 (dez) ações possuídas. Para efetivação da aludida bonificação
que processar-se-ía contra a apresentação do cupão n? 41, seriam
incorporadas, ao capital social, as seguintes parcelas: — do Ágio
recebido sobre o aumento de capital subscrito — CrS 15.000.000,00
da Reserva para Aumento de Capital — CrS 15.000.000,00 —
Total - CrS 30.000.000,00 - 2 - VOTAÇÃO DE DIVIDENDO RElATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 1975. - Tendo cm vista os
resultados auferidos pela empresa e considerando as atuais disponibilidadss ¦financeiras vimos oropor a distribuição de dividendo
de 6% (seis por cento) sobre o capital de CrS 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de cruzeiros) a processar-se contra a apresentação do cupão n? 42. 3 - ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SOCIAL DA EMPRESA PARA 31 DE MARÇO - A Diretoria propõe seja alterado o exercício social para 31 de março,
dilatando-se o atual, de forma a que a partir de 1976 passe a ser
de abril a março do ano sequinte. E cm favor da proposição enumera, para apreciação dos Senhores Acionistas, as seguintes considerações: a) os nossos atuais sistemas de veiculação de maior
expressão e potencialidade de desenvolvimento, revestem características que indicam os primeiros meses do ano civil como a melhor época para o início das respectivas vigências; b) o atendimento dessa peculiaridade implicaria em levar o maior peso de
nossos lançamentos editoriais para o primeiro trimestre do ano;
c) somente após o início da vigência estão integralmente cumpridos os compromissos contratuais assumidos com nossos clientes «
podem as vendas efetuadas ser contabilizadas como receita do
exercício; e finalmente d) as características atuais das atividades da
Empresa mostram, assim, a conveniência de ajustar-se o ciclo editorial e, os motivos expostos, a vantagens de a ele adaptar-se o
ciclo econômico, com a alteração proposta para o exercício social.
4 — ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS — Em conseqüência seria mister
alterar as redações dos artigos 5? e 31 dos Estatutos Sociais que
"Artigo 59 —
0 Capital Sopassariam a ter a seguinte redação: —
ciai é de CrS 105.000.000,00 (cento e cinco milhões dc cruzeiros)
totalmente subscrito, dividido cm 105.000.000 (cento » cinco milhões) de ações ordinárias, todas no valor nominal de CrS 1,00
(um cruzeiro) cada uma, nominativas ou ao portador a opção dos
respectivos titulares quando intogralizadas." — "Artigo 31—0 ano
social terá início em 1? dc abril de cada ano e encerrar-se-á no
dia 31 dc março do ano subsequente." — Esta c a Proposta que
apresentamos a V. Sas. — Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1975.
Pela Diretoria - as) ORLANDY RUBEM CORRÊA - Diretor Finan"EDITORA
ceiro." 3) Parecer da Conselho Fiscal —
DE GUIAS LTB
S.A. - PARECER DO CONSELHO FISCAL — Os membros do Conselho Fiscal de EDITORA DE GUIAS LTB S.A., hoje reunidos, após
examinarem a Proposta da Diretoria desta data, objetivando Aumento do Capital Social de CrS 75.000.000,00 para CrS 105.000.000,00
por meio de bonificação de 40% aos atuais acionistas; distribuição
de dividendo de 6% sobre o capital de Cr$ 75.000.000,00; alteração do termino do exercício social para 31 de março, bem como
alterações estatutárias conseqüentes são de parecer que a mesma
deva ser aprovada por atender aos interesses sociais. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1975. as) ÁLVARO RAMOS CRUZ —
as) CIRÍACO LIPORACE - as) JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA."
Terminada a leitura desses documentos, o Senhor Presidente colocou-os em discussão, verificando-se, com a abstenção dos legalmente impedidos, a integral aprovação dos mesmos, polo que o
Senhor Presidente declarou aumentado o Capital Social para CrS
105.000.000,00 por meio dc bonificação dc 40% aos atuais acionistas; aprovada a distribuição de dividendo de 6% (seis por cento) sobre o capital de CrS 75.000.000,00; alterado o término do
exercício social para 31 dc março, bem como aprovadas as alterações estatutárias conseqüentes tudo de acordo com os termos da
Proposta da Diretoria. Passando ao último item da Ordom do Dia,
o Senhor Presidente franqueou a palavra aos acionistas presentes,
Como não houvesse quem se dispusesse a fazer uso dc tal faculdede foram encerrados os trabalhos, do que, para constar, lavreu-se
a presente ata que, lida e em tudo achada conforme, vai pelos
presentes assinada. Rio de Janeiro, 19 de dezembro dc 1975. as)
ITAPICURUS S.A. — Empreendimentos Comerciais e Industriais, representada por Robert Sydney Arthur e Joaquim Malta Júnior; as)
GILBERTO HUBER, representado por Robert Sydney Arthur e Joaquim Malta Júnior; as) ROBERT SYDNEY ARTHUR; as) JOAQUIM
MALTA JÚNIOR; as) EURICO MORAES CASTANHEIRA; as) FERDINANDO BASTOS DE SOUZA; as) HEITOR ALMEIDA HERRERA; as)
Maria Lúcia Gonçalves Gollo; as) Orlandy
Rubem Corrêa; as)
CLUBE ASA DE INVESTIMENTO, representado por Augusto de Almelda Lyra; as) AUGUSTO DE ALMEIDA LYRA; as) APARECIDA DE
MARIA SAYÃO LOBATO, representada por Augusto de Almeida '
Lyra; as) DENISE LYRA, representada por Augusto dc Almeida Lyra;
as) HEITOR LYRA, representado por Augusto de Almeida Lyra; as)
FUNDO ITAÚ 157, representado por Joubert Rovai; as) JOUBERT
ROVAI; as) NOVINVEST S.A. - Corretora de Valores Mobiliários,
representado por Luiz Apollonio Neto, as) LUIZ APOLLONIO NETO;
os) BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A., representado por
René Topfstodl;
as) RENÉ TOPFSTEDT;
as) FUNDO DE INVÉS— DL 157, representado
TIMENTO COPEG
por Antônio Roberto
Moltollo
asl
ROBERTO
Novos;
ANTÔNIO
METELLO
NEVES;
as)
COMIND
BANCO
DE
INVESTIMENTO
S.A.,
representado por Gilberto Souza Biojone Filho; as) GILBERTO SOUZA BIOJONE FILHO; as) ECONÔMICO S.A., representado por José
Benedito Rivera Silva; as) JOSÉ BENEDITO RIVERA SILVA; as) JOÃO
JACQUES DORNELLES. Rio dc Janeiro, 19 de dezembro de 1975.
CONFERE COM O ORIGINAL.
as) MARIA LÚCIA GONÇALVES GALI.O
Secretária da Assembléia (P
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ECONOMIA/PORTOS

MINISTÉRIO

lado. Serão construídos dois molhes convergentes, que servirão mais para abrigo
do que para ancoradouro, e traplchcs
provisórios.
URGÊNCIA
Os custos de construção poderão ser
reduzidos se o Departamento Estadual de
Portos, Rios e Canais (Deprec) obtiver
do DNER a cessão das barcaças Valda-i
e Valda-II, locadas de empresa do Rio
de Janeiro para desafogo à ponte sobre
o canal do São Gonçalo. Segundo o diretor do órgão, Sr Olavo Kramer da Luz,
a urgência da obra é indispensável para
apoio à construção da rodovia,

DO

INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N.°

146/75

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações - NEL do Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS, comunica,
que às 11 horas do dia 23 de
fevereiro de 1976, na Sede do DNOS, será realizada uma Concorrência destinada
a execução do revestimento da Vala do Forte e da construção de
pontilhões de concreto armado na cidade de Macaé, no Estado do Rio de quatro
Janeiro, 6a
Diretoria Regional do DNOS (6a. DRS).
As firmas interessadas poderão obter informações no NEL e adquirir o
Edital com a ESPECIFICAÇÃO N.° 146/75 na Divisão Financeira, localizadas na
Sede do DNOS, à Av. Presidente Vargas n.° 62 ou na Sede da 6a. DRS, à Avenida Brasil n.° 2540, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
(a) ALFREDO EDUARDO ROBINSON ALDRIDGE CARMO
(Resp. pelo Núcleo Executivo de Licitações)

compRMiifl oe rieufi/
E E/GOTO/ OO HIARRÍlHão

EDITAL N.o 05/76 - CL
TOMADA DE PREÇOS PARA DETERMINAÇÃO
DO PONTO IDEAL PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUA NO RIO ITAPECURU, PARA
ABASTECIMENTO DE SÃO LUÍS
A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO
- CAEMA, realizará Tomada de Preços n.° 05/76 - CL, através
de sua Comissão Permanente de Licitação, para estudos no curso
do Rio Itapecuru, neste Estado, com o objetivo de determinar o
ponto ideal de captação de água para abastecimento da cidade
de SÃO LUÍS.
As instruções n.° 05/76, relativas à Tomada de Preços, de
trata
este Edital, estarão a disposição dos interessados a parque
tir desta publicação e serão fornecidas sem nenhum ônus, mediante simples solicitação a Comissão Permanente de Licitação, à Rua
Silva Jardim, 307 - 65.000 - SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO.
Fica estabelecida a data de 23-02-76, às 15,00 (quinze) horas para entrega e abertura das propostas na citada Comissão.
Luís,

19 de

janeiro

de

1976

A DIRETORIA

O Grupo de Trabalho
criado pelo Ministro do.s
Transportes para analisar
a situação atual da cabotagem está estudando a pos'slbllldade
de uma reformulação no sistema de cobrança do Adicional de Frete
para Renovação da Marinha
Mercante (AFBMM). No
momento as empresas de
navegação sofrem uma dedução da ordem de 20%
sobre o valor do frete 11quldo em qualquer transporte que realizam. Existem diversas proposições
que vão da redução dessa
alíquota até a sua extlnção.
No momento cerca de
40% da capacidade da írota de cabotagem do pais se
encontra ociosa. O motivo
principal dessa situação é
a falta de carga, básicamente trigo, no sentido
Sul-Norte. Tradicionalmente esse produto é responsável pela ocupação dos navios neste periodo. No sentido Norte-Sul o transporte
de açúcar e sal permite que
os navios se mantenham
com fluxo de carga normal.
ADICIONAL DE FRETE
Com a redução nas taxas
do APRMM ou mesmo a sua
extinção será possível a obtenção de uma nova queda
nas tarifas. Para o setor de
longo curso a Sunaman deduz 20% do valor do frete
liquido dos produtos Importados. Para a cabotagem,
esses 20% são cobrados para
qualquer tipo de transporte.
Os armadores do setor
acham
viável a extinção
dessa tarifa, pois ela corresponde, no bolo global do
Fundo de Marinha Mercante, a apenas 5% dos depósitos da Sunaman. Uma outra
possibilidade dc favorecimento ao setor seria a alteração no sistema de distribuição do Adicional. Numa
parcela arrecadada para o
Fundo, num montante de
CrS 100 mil, CrS 35 mil são
creditados diretamente em
nome do armador, os restantes CrS 65 mil são creditados ao Fundo com liberdade de aplicação por parte
da Sunamam para financiar importações, construção
de novos navios, etc. Pensase na possibilidade de eliminar esta segunda taxa,
revertendo diretamente para o armador.
GRUPO DE TRABALHO
O Ministro dos Transportes determinou este ano a
criação de um Grupo de
Trabalho com a finalidade
de apresentar soluções para
o setor de navegação de cabotagem. O Grupo recebeu
um prazo de 30 dias para
apresentar conclusões. A
primeira reunião foi realizada no dia 12 de janeiro,
ontem realizou-se a segunda
e para o próximo dia 29 está prevista a realização de
nova reunião. No dia 12 o
Grupo recomendou que íosse revogado o aumento das
taxas portuárias para a cabotagem. Este aumento que
entrou em vigor no dia Io de
janeiro, com base de 20%,
foi suspenso para o setor.
Entre outros assuntos deverão ser tratados nas próximas reuniões do Grupo a
determinação de armazéns
especiais nos portos brasileiros, pagamento compulsório
de seguros de responsabilidade legal, etc.
CRESCIMENTO

A Caderneta de Poupança Crefisul
oferece 5 minutos para você ficar
bem informado."Hoje no Jornal do
Brasii;'das 8h30 às 8h35.
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JORNAL DO BRASIL

Porto facilitará escoamento
Porto Alegre — O primeiro porto Inlermedlárlo na lagoa dos Patos, entre
Porto Alegre e Rio Grande, será construido este ano para escoamento da saira agrícola da Região de Mostardas e
suporte à pavimentação da Rodovia RS-1,
O porto de Barqulnho custará aproxlmadamente Cr$ 8 milhões e ficará situario a cerca de 130 km desta Capital por
via lacustre.
Situado no sangradouro natural da
Lagoa do Rincão para a lagoa dos Patos, em frente ao Municipio de Mostardas e ao Sul do paralelo 31 de latitude
Sul, o porto permitirá acesso inlclalmcnte a embarcações de 2,50 metros de ca-
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E NAVIOS

Cabotagem pode ter pagamento
do Adicional de Frete reduzido
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Das 8h30 às 8h35 na Rádio Jornal do
Brasil, a Caderneta de Poupança Crefisul vai
informar o que aconteceu ontem,
o que acontece hoje e o que pode acontecer
amanhã no Brasil e no mundo.
Ligue "Hoje no Jornal do Brasil".
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O objetivo do Ministério
dos Transportes é obter para a área de cabotagem um
crescimento no volume de
cargas, este ano, da ordem
de 30% em relação a 1975.
Para tanto será necessário
antes de mais nada a redução nas tarifas de fretes para que o navio volte a competlr em condições vantajosas com o caminhão. Nos
últimos
anos se observou
um crescimento permanente do transporte rodoviário
contra uma redução na
área de cabotagem.
Um dos lideres do setor
afirmou acreditar na possibilidade de um crescimento no volume de cargas a
ser transportadas. "Sentese que existe uma firme intenção de se conseguir soluções para o nosso setor e
esse empenho já é motivo
de alento para nós. Temos
certeza de que, uma vez empenhado, o Governo conseguirá solucionar nossos problemas", afirmou um dos
empresários do setor. Outro
motivo de esperança é a
aprovação por parte da
Sunamam para que seja
operado o sistema de transportes roll-on-roll-off.

Sexta-feira, 23/1/76
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Nostso grande problema: o Nordeste
C. da
J.

Desde os prlmórdlos da nacionalldade lutamos ãcnodadamente
para resolver a situação da iiossa
área-problema, o Nordeste do Brasil. Infindáveis somas de dinheiro
foram carreadas para lá, bem como
inúmeras obras c programas foram
tentados, nem todos bem encaminhados, como as famosas "obras
contra secas" do passado. Depois
veto, e ai está, a Sudene, alvo de
criticas e elogios de diferentes correntes de opinião. Uns defendem a
industrialização do Nordeste, outros
acham que a ênfase deve ser dada
à agricultura. Parlamentares e outros homens públicos da região contlnuam afirmando que o Nordeste,
com o passar dos anos, vai se tornando cada vez mais pobre cm beneficio das regiões do Sul do pais.
O debate parece não ter fim. Isto
só vem provar uma coisa: apesar
dc todos os esforços de todos os Covemos, a área contínua sendo um
gratide problema para todos nós
brasileiros. Basta ler o que agora
está acontecendo por lá.
Recentemente o Ministro do Interior declarou que os problemas do
Nordeste são complexos e de difícil
solução. Concordamos com o Ministro que os problemas são complexos,
mas têm que ser solucionados.
Temos visitado multo o Nordeste desde nossa mocidade, conversando com sua gente, ouvido
suas queixas, aprendendo a comprcendè-la, dando razão a sua
amargura e admirando a sua luta
pela sobrevivência, principalmente
das camadas menos favorecidas. E'
dificil sumarizar num pequeno artigo as razões e os males que afligem aquela região. Euclides da
Cunha em seu memorável Sertões
nos dá lições sobre esta região. Não
faltam brilhantes homens de clência que dedicaram sua vida aos estudos dos problemas do Nordeste.
A literatura é extensa. As soluções
são pequenas.
Ousaremos fazer uma breve
análise, não sobre os fatores ceológleos que ocasionam o flagelo das
secas e as dificuldades da aridez do
seu solo. Tentaremos oferecer algu7nas sugestões práticas, analisando
certas causas da pobreza da região.
Em primeiro lugar, as elites
nordestinas não são isentas de
culpa pelo que acontece na região.
Os proprietários rurais, os industriais, enfim, os homens dc maior
influência e poder na região, com
as exceções de praxe, raramente
procuram aperfeiçoar seus métodos
de trabalho, melhorar as relações
trabalhistas, enfim, exercer um verdadeiro trabalho de levantamento
de sua comunidade. Conhecemos
proprietários rurais do Nordeste que
passam o ano todo no Rio de Janeiro, coinparecendo esporádicamente às suas propriedades para
arrecadar o fruto do trabalho de
seus colonos. Aqui vivem e aqui
aplicam suas poupanças. Suas Jazendas são mal dirigidas, com métodos de exploração totalmente ultrapassados e onde as relações patrão-empregado são quase que feudais. Mesmo nas pequenas indústrias locais não há, em geral, eflciência nein produtividade. Uma
profunda alteração de mentalidade
da classe dirigente local terá, pois
que ser feita, como meâiáa básica
para que os empreenâimentos tenham sucesso no Nordeste. Como
isto é muito difícil de obter de homens já formados, a atenção tem
que se voltar para a juventude, para o preparo das gerações que fuluramente dirigirão as empresas e serão os lideres da região. Por isto,
consideramos como medida fundamental para o inicio do soerguimenlo real da região, a implantação de lima moderna, eficiente e
barata rede educacional em todos os
niveis: IP, 2° e 3° graus. Mais do
que a formação de doutores, mais
do que a preocupação de criar faculdadcs e lutar pela sua federallzação como sói acontecer atualmente, o esforço deve voltar-se para as escolas de grau médio, para
formação de técnicos em todos os
ramos da indústria e da agricultura.
Em cada Estado deveria funcionar
uma Escolaf Rural destinada à formação de técnicos ou graduados,
com cursos exclusivamente voltados
para a solução dos problemas agricolas da região. Boas escolas de formação de Administradores de Empresas são também altamente necessárias. Enfim, um programa ampio a cargo do Governo federal, já
que os Governos locais poucos recursos têm para isto. Mas há de
ser um programa especial, Jora da
rotina do Ministério da Educação,
com objetivos definidos e recursos
próprios. Não será dificil achar estes recursos aqui ou no estrangeiro. E',pois, a valorização do homem
através da educação para que, educados, aprendam também a cuidar
de sua saiíde e, educados, aprendam a dirigir com acerto suas empresas, aumentando-lhes a produtividade. Este será o grande objetivo.

Paralelamente, outras medidas
c programas deverão ser encetados
como anunciamos a seguir, todos
também importantes.
Não somos de opinião que no
Nordeste só deveremos desenvolver
a Indústria ou só a agricultura.
Neste particular, ficainos com a
opinião de Louls Bloomficld em seu
livro Plcasant Vallcy. Diz o escritor: — "Nosso equilíbrio econòmico e nosso bem-estar podem ser
comparados a um banco de três pernas, uma das quais representa a Indústria, outra o trabalho e outra a
agricultura. Se qualquer das três
quebrar ou faltar, o banco cairá".
Assim quando pensarmos em desenvolvimento do Nordeste c estéril a
discussão entre indústria e agrlcultura. Todas as duas têm que estar
presentes. No que diz respeito às indústrias, elas devem ser de alta produüvldade e grande eficiência para
poder competir com o resto do Brasil em qualidade e preço, e iambém para exportação. Errônea a asscriiva dc que o Nordeste só deve
ter indústrias que absorvam grande
mão-de-obra. Isto é artesanato e
não será com artesanato que levantaremos o Nordeste.
Com relação à agricultura, não
aceitamos a idéia de sermos vc?icidos pela seca. Hoje, com modernas
técnicas dc irrigação poderemos
controlar este problema. Nu7ica é
demais lembrar o exemplo da CaliJómia com baixíssimo índice pluvioinèlrico anual mas com Iodas as
suas terras Irrigadas, buscando-se a
água ao Norte, a centenas dc quilònwtros de distancia, no rio ColÜníbla, e ao Sul, no Colorado. A
Califórnia é hoje o pomar dos Estados Unidos. O rio São Francisco,
o Paranuiba, o Mearim e o Grajaú
mais ao Norte podem Jazer parte de
projetos de irrigação. Necessário,
entretanto será compatibilizar as
necessidades de irrigação com o
aproveitamento hiâroelétrico. Por
outro lado. devemos orientar as culturas para o aproveitamento das
plantas e da flora da região. E' um
erro querer transportar a agricultura do Sul para o Nordeste. Sobre
este aspecto, notáveis o trabalho e
os estudos do cientista José Gtdmarães Duque sobre as plantas xerófilas do Nordeste. Para a pecuária,
as notáveis propriedades da algorobeira e da canafistula para a utilização como pastos arbóreos, produzinüo excelente forragem para o gado. devem ter sua cultura incentirada. A carnaubeira, rainha do
Nordeste, além de suas propriedades já conhecidas para produção de
cera, suas folhas novas são ótimas
para alimentação do gado. Temos
ainda o umbuzeiro com seu excelente fruto, e este extraordinário faveleiro cuja torta é riquíssima em
proteínas e sais minerais e de cujas
sementes se tira um óleo capaz de
substituir o azeite de oliva. Para
não falar da olticica com seu excelente óleo industrial, o babaçu, e
muitas plantas ali nativas. Riquíssima é a flora nordestina e o Governo deve incentivar o seu estudo para que se tire o máximo proveito dc
suas qualidades e produção. Não há
necessidade de transplantar para lá
o que vegeta no Sul. O Nordeste
deve ter a sua própria agricultura
baseada no que ali é nativo. Em
agricultura, os fatores ecológicos
têm primordial importância. A modemização da indústria açucareira
e o aumento de produtividade por
hectare dos canaviais, que pode ser
conseguido com adubação correta,
é outra medida imperativa.
Outro ponto a considerar é a
questão do regime tributário e mais
especificamente a attial sistemática
do Imposto de Circulação de Mercadorias. Queixam-se, e com razão,
os Estados nordestinos de que este
imposto favorece principalmente os
Estados produtores e mais iiidustrializados, no caso os do Sul do
pais. A argumentação é perigosa,
pois os Estados nordestinos poderão tornar-se produtores também,
no futuro, e aí os papéis se inverterão. Não nos parece ser este o ponto a ser atacado. Pessoalmente, somos contra este tipo de imposto,
preferindo vê-lo substituído por
uma espécie de imposto de renda
estadual. O atual Imposto de Circulação de Mercadorias, além de
dificil controle é altamente burocratizado e um entrave à circulação de mercadorias, além de ser um
imposto injusto, pois tratando-se de
uma quantidade adicionada ao valor da venda, tanto paga o pobre
quanto o rico. Já o imposto de renda estadual, além de ser de niais
fácil controle, é mais justo. Não
nos deteremos, pois Joge o escopo
destas linhas, na exposição delalhada de 7iossas idéias que se resumem na substituição do atual
ICM. por um imposto de renda estadual, co7ii percentagens a serem
calculadas dspois de estudos dela- *
lhados. Não é difícil, entreta7ito,
adotar o procedimento. Trataremos
disto em outro artigo.
Os atuais i7icentivos fiscais pa-

Macedo Soares Guimarães

ra o Nordeste devem, no nosso entender, ser 7)iodlficados em sua sis-,
temática. O total arrecadado deve
ficar à disposição da União, 7nas
com dcsllnação especifica para o
Nordeste para aplicação C7ii obras
dc infra-estrutura, principalmente
C7n planos educacionais, de saúde
e de irrigação. Somos insuspeitos
para defender este ponto-de-vlsla.
Temos sempre pugnado cm favor
da iniciativa privada. Mas, para as
imensas obras de infra-estrutura*
dc que o Nordeste precisa, só a ação
do Estado terá a 7ieccssárta cllcà-*''
cia. De que adia7ita estarmos pla7i- '¦
ta7ido uma fábrica aqui, outra aco- ¦
lá se não tivermos o pessoal habl-'
lllado a operá-las, 7icm o mercado
consumidor para comprar os seus '
produtos? Por que deixar o poder
dc decisão do uso destes i7ice7itívos
às vezes alé nas 7iiãos de empresas
estrangeiras? O provimento de recursos para expansão da indtistriá
privada local deve ficar a cargo do
Banco do Nordeste, que receberia
parte dos recursos provcjilcntcs do
Imposto dc Renda. Seria o BNDE
do Nordeste.
A Sudene, no nosso entender
já cinnprtu sua missão. Propomos, ,
a criação de um Ministério Exlra-1
ordinário para asswitos do Nordcs-~,
te ao qual caberia a implantação^ .
dos programas aqui sugeridos, com^
total autoridade c indepe7idência\ .
de verbas. E' a 7>iudança no enfo-. ¦
que admi7iistrativo que sugerimos^.,,
Outro po7ito a i7icentivar é o*.. ,
turls7tw. Poucas regiões do Brasil são tão bc7ii dotadas para o tu-.
ris7iio quanto a costa do Nordeste/
desde que C07ivenie7itemenle preparada. Suas belissiinas praias, seu
clima ameno o ano todo, prestamse a receber 7ião só os turistas intemos, qua7iio os dos paises Jrios.
Mas isto só 7ião basta. Algo 7nais é
'
7iccessário para atrair turistas. Sugerimos que seja permitida a aber-tura de cassl7ios pcrte7icentes ao""
Estado, no Nordeste e somente ali. -v '
No resto do pais o jogo conti7iuaria
proibido. Os a7iierica7ios, pragmá- m
ticos como se7>ipre, 7ião tendo como
solucionar o desenvolvimento do
Estado de Nevada, quase todo ele
mu deserto, permitiram que lá, e só "¦
lá, houvesse jogo no território ame- 2 !
rica7io. Sabe7iws que o ponto é controverso, 7iias pcmiitam que se \ ,
abram cassinos em cidades escolhi- .. ¦
das 7io Nordeste e verão o que Z
acontecerá para a região. Estes 1 ,
cassinos, todos de propriedade do
Estado, seriam verdadeiros chama- .
rizes de turistas de todos os can
tos, e propiciariam a criação de ¦
vasta rede de estabelecimentos li- ••»
gados à indústria hoteleira. Para
7ião falar da imensa renda que cada Estado teria para aplicação 7ias ' " '
obras 7iecessárias ao bem-estar da coletividade. Fica a sugestão. ">¦ '
Outro po7ito a ser considerado "
é o do crescimento demográfico. •""
Não se poderá fazer nada ou quase
nada se continuarmos com a ei*
plosão populacional 710 Nordeste, """•'
çiíe hoje já representa pratica7nente 1/3 da população brasileira. Um "
bom programa educaci07ial de C071- v'" '
trole de 7iatalidade feito pelo Estado através de seus órgãos de saúde, é absolutamente 7iecessário. De "'
que adianta àquelas fa7nilias pobres terem de 15 a 20 filhos e só _*!
poderem criar dois ou três, morrendo os outros de 7niséria ow~
doenças? Scjmnos realistas. Não há"
programas 7ie7n dinheiro governa7>ienlais que agüentem um au7ne7ito de população da ordem áe 3%
a 4% a.a.
A 7iielhorla das instalações portuárias com tarifas subsidiadas, o,
aumento da eletrificação, o au-.
7>ie7ito das vias e opções de trans-M
porte para escoa7ncnto dos produzi.'.„ .
tos e interligações entre os centros
produtores e de consumo, são obras,.. \
de grande i7nportancia para a região.
'
Nós brasileiros, prtnctpalmente nós aqui do Sul, temos que 7ios
conscientizar para a gravidade dos
,
problema e para a magnitude do
que ainda te7ii que ser feito 710
Nordeste. Não é obra. para um Governo. Ê obra para quase uma geração. Mas tc7n que ser feita. Tem
¦ ¦
que ser atacada com energia e decisão. Temos que elevar o 7nals ra- 1 <
pidamente possível a re?iria per * '
capita dos que lá vivem. Reforma
Administrativa, Educação, Saúde, ' *
Irrigação, Turis7no, Portos, Eletri- ! '
Jicação, Coiitrole de Natalidade, i
Reforma Tributária, tal a síntese do '""
programa que defendemos. Não '¦
temos a pretensão de, com estas ' '
breves Unhas, ter apresentado algo '¦ "
de inédito, ta7itas são as autoridades que jà falaram sobre o assunto. ' '
Apenas e7ifatiza7nos o que julga7iios
'
serem os pontos principais. Que o '
Governo e todos os brasileiros te- '
nham em mente esta realidade ' ""
dura e crua: Se não resolvermos o '
problema do Nordeste, jamais ele- '
varemos o Brasil ao nivel das na- ''"¦,
Ções mais desenvolvidas. Ali é que '
está nosso; "calcanhar-de-aquiles" '"',
Meditemos sobre isto.
1 ms
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í^^iJX^NJgT]
Carregará para:
NEW YORK, FILADÉLFIA. BALTIMORE, NORFOLK,
CHARLESTON.SAVANNAH E MIAMI
Paranaguá Santos
Rio
"Rio
de Janeiro"
24|01 25/01
"Salvador" 01/02 02/02
"Santos" 18/02 19/02

27/01
03/02
20/02

Chegadas da Costa Leste
"Santos" .
"Savannah"

RUA SUO JOSÉ 90
18" andar

r ¦• ¦ .-.v."

Carregara para:
LAGUAiRA.PUERTOCABEllO, NEW ORLEANS,
HOUSTON, VERA CRUZ E TAMPICO.
Paranaguá
Santos
Rio
"Nopal
Express"
25|01
"Charlerol" 07/02
"Nopal Slar" 01/03

26/01
08/02
02/03

28/01
09/02
03/03

Chegadas do Golfo

"Charloroi"
(Rio)
"Nopal Slar"
(Rio)
Oulrei portei dipimUncto dt ofertai dt cargo»
30/01
15/02

AGÊNCIA MARÍTIMA GRIEG (RIO) LTOA.

27/01
15/02

222-5501 - 242-0653
222-0508 - 224-2120

(Rio)
(Rio)

t ásaoE
JORNAL DO BP.ASII.
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—Informe EconômicoO "open" sairá mais
forte desta crise
A premissa número um da abordagem das autoridades monetárias sobre a
crise do open market é que este não é um
assunto da alçada exclusiva dos corretores do setor. Trata-se de um problema de
iodo o mercado financeiro e dc toda a
economia, que necessita do exercício pieno dos instrumentos de dosagem monetária.
Ê por isso que o Ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, o diretor de Mercado dc Capitais e o gerente
da Divida Pública chegaram ontem ao
Rio para abrir o leque dos contados, PeIa manhã, os dirigentes do Banco Central
receberam os dirigentes de bancos comerciais e de bancos de investimento; à tardc, os dirigentes da ANDIMA. No fim da
tarde, o diretor de Mercado de Capitais
se reuniu com alguns empresários e hoje
estarão no Banco Central para o mesmo
encontro os dirigentes das financeiras do
Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do
Sul. A tarde, o presidente do Banco Centrai fez questão de reunir os jornalistas
para revelar que toda a operação vem
sendo comandada diretamente pelo Ministro da Fazenda.
A premissa número dois é a de que
foram cometidos muitos erros neste setor,
mas a solução a ser adotada deve preservar o grande patrimônio técnico que se
conseguiu acumular. É preciso aplicar um
remédio que não mate o doente e, pelo
contrário, que o fortaleça.
O que se pretende, em resumo, é:
1. Preservar o open market como
instrumento de política monetária, indispensável — ao lado de outros — para
favorecer uma dosagem adequada do nivel de liquidez da economia. Não há dúvidas ãe que a impossibilidade de usar este instrumento este ano perturbou a politica monetária.
2. Preservar este sistema como instrumento destinado a dar negociabilidude aos títulos de renda fixa. E' natural
que os corretores e distribuidores que
atuam em um dos mercados citados sejam os mesmos do outro mercado.
O que as autoridades desejam verificar, nesta série de contatos que precedem a uma tomada de decisão na área, é a
aceitação pelo mercado de algumas idéias
já definidas. Informações diversas relativas aos encontros ocorridos ontem mostram u m a consciência generalizada
quanto aos seguintes pontos:
a necessidade de maior rigor no
controle de segurança do sistema;
a conveniência ãe serem adotadas
soluções graduais neste sentido, em vez
de um tratamento de choque;
a conveniência de maior seletividade dos agentes, embora sem restringir
excessivamente a participação de pequenas organizações no sistema.
Este consenso, de certa forma, coincide com algumas das idéias que se sabe
estarem definidas no âmbito oficial: a
elevação do capital mínimo das instituições que participam do sistema (vias
sem limitá-las aos grandes bancos), a
aceitação das cartas de recompra e fixação de uma programação rigorosa de redução da relação cartas /capital próprio.
Outro aspecto do consenso reinante
no mercado sobre a questão é a verificação de que, mais uma vez, a liberalidade
na fase de implantação não favorece uma
expansão continuada de sistema novo.
Ao contrário, pode comprometer o seu
futuro.
Pelo mercado
O presidente em exercício da Confederação Nacional do Comércio, José Papa Jr. manifestou ontem seu apoio à tese
de que deve-se conceder aos servidores
militares o 13.° salário. Não se trata —
a seu ver — de qiialquer favorecimento,
mas sim de uma equiparação aos servidores civis, que terão este benefício, e aos
trabalhadores, em geral.
Trata-se — sustentou — de uma
desigualdade que deve ser corrigida.
Um grupo de entidades de previdência social privada sediada no Rio de Janeiro, acaba de criar a Associação Profissional das Entidades de Previdência
'APrivada do Estado do Rio de Janeiro.
nova entidade que nasceu sob os auspicios do Mongeral, Aspe, Amai, Corrfa,
Montiene, Montefé, Capemi, Montepol,
Pecúlio União e ABSP é integrada por
fundadores ãa Anapp — Associação Nacional de Previdência Privada.
O Secretário da Indústria e Comercio de Minas, Sr Fernando Fagundes Neto, disse ontem desconhecer o estágio de
desenvolvimento industrial da Rússia,
para avaliar as dificuldades que a Fiat
encontrou para instalar lá a sua fábrica
de automóveis, mas garantiu que, aqui
no Brasil, o cronograma de implantação
da unidade de Betim está sendo cumprido à risca.
A afirmação foi feita em comentário
à entrevista do conselheiro político e diretor de relações exteriores da Fiat, Sr
Vittorino Chiusano, publicada pelo jornal
romano La Republica, referindo-se' à
árdua tarefa de construir a fábrica ãe
Betim, por falta de uma boa estrutura
industrial.
Os principais líderes empresariais do
país decidiram homenagear o Ministro
do Planejamento, Sr João Paulo dos Reis
Veloso, com um jantar que será realizado
dia 27 no Copacabana Palace. A Comissão Promotora é formada por uma lista
de 61 nomes encabeçada por Amador
Aguiar (Bradesco) e encerrada por Walter Moreira Salles (Grupo UBB).
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Pecuária cede lugar à soja e arroz no Sul
Um nítido processo de
trarufcrcncla da pecuária
para a agricultura voltada
para arroz e soja vem inodlílcando o panorama agropecuário do Rio Grande do
Sul, admitiu ontem o prcslciente do Instituto R1 o
Grandense do Arroz (IRGAl
Sr Baltazar dc Bem e Canto.
Segundo ele, os elevados
Investimentos na pecuária
não encontram respaldo
nos preços de comercialização, estimulando a transferência de culturas. " Enquanto o gado leva dc três a
quatro anos para engorda,
no periodo de um ano podemos obter duas colheitas
de arroz Irrigado".
PREVISÕES
Em março o Rio Grande
do Sul inicia a comercialização da primeira safra dc
arroz, calculada cm 1 mllimo 650 mil toneladas
(33 milhões de casas de 50

quilos). Cerca de 800 engenhos gaúchos respondem
pela classificação c empacotamento d e aproximadamente 400 marcas diferentes de arroz.
Ontem, o Conselho Dellberativo do IRGA aprovou o
estudo de custo da safra 75/
70 que estabelece um aumeai to de 43% sobre os valores da colheita anterior.
O custo do saco dc 50 quilos,
grãos longos, tipo 2 é de CrS
113,01 enquanto no ano passado o custo por saco era de
CrS 77/ 78,00 no Rio Grande
do Sul.
O reajuste de 43% não inclui o lucro do produtor
que, segundo os estatutos
da terra, está em volta de
30%. Na próxima quartafeira o diretor executivo da
Comissão de Financiamento
da Produção (CFP) Sr Paulo Vianna estará reunido
com a direção do IRGA a
ílm de estudar o esquema
de preço e crédito. (Porto
Alegre e local).

Produtor diz que o
país é quem perde
São Paulo — O reajuste dc 20% no
preço da arroba do boi foi considerado
injusto para o produtor, pois, segundo o
presidente da Associação dos Criadores
dc Glr do Brasil, Sr Tarlel Vilela, "o Mercado Comum Europeu oferece o preço do
2 mil dólares para a tonelada, o que
daria para o produto, no Brasil, um valor superior a Or$ 200,00 a arroba".
— Alias, com a atual política quem
perde 6 o pais, pois nossos preços são baixos, mal chegando a CrS 150,00 a arroba. Com um preço alto c um sistema eficiente de comercialização, poderíamos
ganhar divisas para o pais", afirmou.
De acordo com o Sr Tarlel Vilela, para
"o Governo dar um
preço justo à carne,
deveria elevar o preço da arroba cm pelo
menos 50%, o que auxiliaria em multo
o produtor, que buscaria melhorar a engorda, Isto é, teria condições para a aplicação de melhores recursos no setor",
concluiu o Sr Tarlei Vilela.

Uma sugestão

Cilit-ttfiAnflnimai «Je Capital Abtflo CGG n.* 33,368,980/0001*08

"A Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) deve Intervir Imediatamente
no mercado para evitar que os frigorificos aviltem os preços da carne, cujas
atuais colações são inferiores aos preços
de sustentação para formação dos estoquês reguladores".
A afirmação foi prestada por um
pecuarista do Estado do Rio. "O mercado livre e o Incremento nas ofertas de
gado estimulam uma guerra de preços
entre os frigoríficos. E quem sai perdendo é o pecuarista, que não podendo reter o rebanho por tempo ilimitado, vende a arroba abaixo de Cr$ 132,00.
Uma forte pressão cm baixa é sentida no mercado de carne. As cotações
da semana estão entre Cr$ 12,00/12,50
(carne de Ia.) e Cr$ 7,00/7,50 (carne de
2a.). Os preços oficiais para aquisição
dos estoques são de CrS 12,36 e Cr$ 7,80
o quilo.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TERCEIRA CONVOCAÇÃO
NSo tendo comparecido Acionistas cm número legal nas primeira
o segunda convocações, sâo os mesmos convidados a se reunirem
na dia 29 do concnle. quinla-lcira, as 14 00 horas, na sede social
da Companhia, na Rua Marques de Sapucai n.° 200. cm Assembléia
Geral Extraordinária, que so instalará com qualquer número, a lim de
dcliberaiem sobro a seguinte ordem dodia:
Allcraçao do artigo 5." dos Estatutos, relativo ao exercício social.
De acordo com os Estatutos Sociais, os porladores de acôos
ordinárias que desatarem e-ercer seus direitos na Assembléia, devem
exibir os respectivos lilutos ou documentos que provem terem sido os
mesmos depositados na sede social da Companhia, na Cidade do Rio
de Janeiro, ou nas Filiais de Sâo Paulo e Porto Alegre, ou finalmente
cm estabelecimentos bancários nas Cidades do Rio de Janeiro, Sâo
.Paulo e Porto Alegre, ale Ires dias antes da data marcada para a
ícali-ação da Assembléia,
Os porladores de ações preferenciais que desejarem assislira
Assembléia, deverão proceder do lorma idêntica aos potladores de
ações ordinárias.
Rio de Janeiro. 22 de janeiro de 1976
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HUBERT üREGG - Presidente. HANS KUNNING e EDGAR RITTER Vicc-Presidonles, OSWALDO MURGEL REZENDE o FREDERICO WILDE
JNR - Diiolore5, ERWIN PEHEZ - Diretor Superintendente. WALTER
NEUMANN -Diretor Financeiro. PAUL KÜNNING-Diteloi de Marketing
MAX THEODOR STINGLWAGNER Diretor Industrial. WALDEMAR
SIMÕES - Diretor de Compras e CID BARBOSA DA SILVA - Diretor
de Planeiamonto.
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
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Crédito, Financiamento e Investimentos
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO GEMEC-RCA - 200-75/38

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que por
deliberação da Diretoria em reunião realizada em
"ad
21.01.76 e
referendum" da Assembléia Geral
Ordinária que irá julgar as contas do 2.° Semestre
de 1975, a partir do dia 10 de fevereiro de 1976,
no Departamento de Acionistas, à Rua da Assembléia
n.° 40 — 7.° andar, nesta cidade, das 10 às 12 horas
e das 14 às 16 horas, estará sendo pago o Dividendo
n.° 25, referente ao 2.° Semestre de 1975, a razão
de 6% (seis por cento) por ação sobre o capital de
Cr$ 55.252.428,00 (cinqüenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e vinte
e oito cruzeiros).
De acordo com a legislação vigente, para efeito
do desconto de Imposto de Renda na Fonte (15%),
solicitamos aos Senhores Acionistas a sua manifestação por escrito até aquela data, a fim de facilitar o
início do pagamento do dividendo.
de janeiro de 1976.
A DIRETORIA

A Associação Bahiana das
Indústrias de Cacau foi surpreendida com entrevistas e
comentários que circularam
em órgãos da imprensa Nacional, tecendo apreciações
em torno de produtos manufaturados por nossos associados.
Julgamos que o problema não comporta debates
públicos sendo lamentável
que nesse momento histórico da vida de nosso Pais,
ainda exista quem se insurja contra a industrialização
de produtos primários, pelas Nações produtoras.
Os cálculos apresentados
nos referidos comentários
são sofísticos e não correspondem à realidade.
Junto às autoridades, se
solicitadas, renovaremos as
informações que já são do

Belo Horizonte — Os pecuaristas dos Vales do Mucuri e São
Mateus, região conhecida como
Bolsão do Boi porque nela se
concentra o maior rebanho bovlno de corte de Minas e do E.spirito Santo, reivindicaram ontem ao Governo a imediata cstocagem de carne verde a fim de
aliviar as pastagens, castigadas
pela seca, e evitar que o gado,
ainda gordo, emagreça na entressafra, causando prejuízos imprevisíveis.
Embora o Governo federal
já tenha determinado a estocagem, a medida • ainda não foi
posta em prática na região, informou em relatório à Secretaria
e à Federação da Agricultura de
Minas, o presidente do Sindicato
Rural de Teófilo Otoni, Sr Dante
Cunha Melo, acrescentando que
a posição dos frigoríficos, nos
últimos 10 dias, é dc expectativa:
eles estão aguardando uma queda nos preços da arroba, em decorréncla da situação atual das
pastagens e do excesso dc oferta.
— O preço de garantia esta-

seu conhecimento
sobre o
resultado de nossas atividades operacionais.
Enquanto
isto, continuarão as indústrias a trabalhar
confiadas no bom senso e
na
clarividência de nossas
autoridades, que
saberão
distinguir o que realmente
representam os interesses
desenvolvimentistas do País,
daqueles interesses que se
vinculam a grupos que ainda teimam em nos impor a
condição de meros fornecedores de matéria-prima, manipulando com preços e posições, tirando vantagem,
no caso, da perecibilidade
do cacau.
Tadeusz Pfeiffer
Presidente da Associação
Bahiana das Indústrias
de Cacau

"ESTADO

DE SÃO PAULO
E 0 NORDESTE
Sebastião Barreto Campello

Há mais de três meses um editorialis"Eslado
do
de São Paulo" escreveu um
grosseiro artigo a respeito do Nordeste- no
"um dos
qual identifica que
grandes pro*
blemas com que se defronta o Brasil é decorrente do falo de um grande número de
ta

seus

políticos e homens públicos serem originários de áreas de solo pobre do território nacional". Afirma ainda, numa lastimavel pregação separatista, que a nossa po"...
infortúnio de todo o Pais,
pulaçâo para
deilou raízes em região imprópria para o
desenvolvimento profícuo da atividade do
homem, o Nordeste", que "... as imensas
dotações de verbas que já se destinavam ao
Nordeste pela via dos organismos federais
com sedes nas capitais nordestinas, cujas sinecuras acabaram por representar a mela ambicionada por quase todos os moradores da
problemática região brasileira" e termina por
combater o quo Identifica como "industrialização forçada" e o desvio dc recursos "pa.
ra a mesma tentativa do industrializar uma
região em desacordo com as leis básicas da
economia".
Após três meses sem que as nossas "Ii*
deranças" dessem resposta ao insólito editorlal, vejo-me na obrigação do replicá-lo,
convoncondo-me cada vez mais, que a nossa
marglnalização das decisões econômicas nacionais i conseqüência de uma crise mais
profunda: a de liderança política.
Primeiramente as "imensas dotações do
(Transcrito

verbas" federais recebidas
pelo Nordeste,
são na realidade ínfimas. A SUDENE recebeu
cm 1975, para toda a Região, 289 milhões
de cruzeiros, quando só na Ponte RIO-NITERÓI gastou-se Cr$ 2.670 milhões (om valores
corrigidos para
1975), ou soja, aplicou-se
numa única obra, num só Estado, o corr.-spondente a mais de nove anos de SUDENE,
em todos os Estados do Nordeste I Mais surpreendente soo as aplicações em irrigações
(obras que deveriam ser feitas prioritáriamente na Região, pois 65% da área irrigada
brasileira encontra-se no Rio Grande do Sul
(ver Interior, n*? 2, Fevereiro de 1975, pág.
18 — Ministério do Inlerior) e, neste momonto, o DNOS está realizando naquele mesmo
Estado, a maior obra de irrigação do País (o
CAMAQUÃ),
no
beneficiará
projeto
qual
177.390 Ha. e dispensará Cr$ 45b milhões,
quase a mesma quantia que a SUDENE aplicará, sob todas as formas, na totalidade do
Nordeste, om dois anos de atividadesl
Quanto às sinecuras e empregos, basta
observar que o número de funcionários públicos civis federais, nos nove Estados do
Nordeste, em 1970, era de 127.000, enquanto cm São Paulo e Rio era de 298.000 (Anuário Estatístico do Brasil)I
Em lugar de ser um peso
tem sido uma fonte de
rais, de capitais e de recursos
tom Impulsionado este País
parle, vem-se exaurindo pela
deste

do

"Diário

da

Pernambuco"

morto, o Norrecursos minehumanos que
e, em grande
drenagem sis-

de

16

de

janeiro

(60% da área total), produtora de todo o
manganês produzido no País, de 100% do
algodão de fibra longa, de 39% de todos
os tipos de algodão, de Ioda » gipsita, de
100% da magnesita, do todo o tungstênio

FUNDO CRESCINCO
A 76.a distribuição trimestral, de CrS 0,06
por cota, está sendo paga aos inversores,
registrados até 31-12-75.
Valor da cota, ex-distr.: CrS 1,986
Valor do Fundo: CrS 400.592.244,33
Valor de CrS 100,00 líquidos, investidos
em 15/02/57, com reinversão das
distribuições: CrS 27.690,40:
Faça seu dinheiro trabalhar para você,
investindo no Fundo Crescinco, e torne-se
sócio das mais sólidas empresas do país.
Administrado pelo

A UNIBIXNCO
Banco de Investimento do Brasil S.A.

Capital e Reservas: CrS 405.015.158,54
Carta Patente A-2941/66 - C.G.C, n.° 60.400.512
Se você mudou de endereço, inlorme-nos. Muita coisa boa pode oslar
aconlecendo com seu investimento. Ajude-nos a localizá-lo, Escreva
para a Caina Postal 4778. S.io Pauio.
RIO DE JANEIRO
Rua do Ouvidor. 91 /95 - 5 ? a. - Fone: 231-0030
Rua 7 do Setembro, 67-A - Fones: 242-3161 e 252-0047
Rua Montenegro, 107- Fones: 267-8365 e 287-0077

ferro (Carajás) e de cassilerita.
O Nordeste tem um saldo permanente
no comércio exterior, que em 1973 foi de
US$ 336 milhões, enquanto São Paulo onerava a nossa balança comercial com o fantástico déficit de US$ 1.219 milhões e a Guanabara com US$ 1.352 milhões (ver Anuario Eslalíslico do Brasil 1974 — IBGE). Produz, também, todo o Petróleo Nacional, o
poderia nos estar fornecendo uma recambial adicional no valor de US$ 803
milhões.
qual
ceita

Seríamos, assim, um País com mais de
um bilhão de dólares de saldo na nossa balança e teríamos mudado o nosso "status"
de região problema para membros da OPEPI
1976)

u

MINISTÉRIO DA FAZENDA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA

E.S.A.F.
TOMADA DE PREÇOS N.° 1/76

AVISO

concentrado,

de 85% do sal, de 100% do
petróleo, de 35% do açúcar, de 31% do
couro de bovinos, de 45% do couro verde
do ovinos, de 89% do couro de caprinos,
de 100% do polibuladieno, de 22%
,da produção de carne bovina e de 20,4% do Produto Agrícola Nacional! Este Brasil teria as
maiores reservas do mundo de mlnório de

beleeido pelo Governo — Cr$ 132
a arroba — ainda não reflete o*
custo da produção, observou o'
Sr Cunha Melo, mas serviu para tranqüilizar os criadores pela
certeza dc que não terão de vender seu gado gordo abaixo desse
valor.
No Bolsão do Boi compreendido, entre outros, pelos Munieipios de Teófilo Otoni, Itambacmii, Nanuque, Carlos Chagas,!
Atalcia, Águas Formosas e Pavão, existem no momento, numa'
área aproximada de 400 quilometros quadrados, cerca de 150.
mil bois gordos, que representam 30% do rebanho da região, '
Há 70 dias não chove na região, cujas pastagens sofreram
dois reveses nos últimos meses:
o ataque das cigarrinhas de outubro a novembro do ano passado e a estiagem prolongada de
agora. O veranico deste més era
esperado, mas a ausência dechuvas em dezembro surpreen-'
deu os criadores. Mesmo que
chova agora, o prejuízo sofrido é.
irreversível. O que se pode fazer'
é aliviá-lo.

f.DISTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL

temática desses recursos. O Brasil «em o
Centro Sul, conforme insinua o infeliz editorialista, não è uma Região desprezível, ao
contrário é uma área de 5 milhões de Km2

de

Agricultura viaja para Nova lorquo para participar dc um semlnárlo sobre as possibilidades
de Investimento na agropecuária
brasileira. Participarão do encontro 40 das 60 empresas associadas ao The Agribusiness Councll, Inc.
I
Em seu discurso, o Ministro
Alysson Paulinclli apresentara
uma lista de perfis dos projetos,
agropecuários brasileiros e anaUsará o sistema de entrada de
capitais estrangeiros no seu pais.
Na opinião dos assessores do Mlnistro, o seminário será excclente cm termos de divulgação da
viabilidade de aplicação de investimentos
na agropecuária
brasileira. Alem de enfocar as
condições dos Estados de Minas
Gerais e da Bahia.
;

Minas quer ação imediata

(NOTA OFICIAL)

CGC-MF N.° 33.098.518/0001

0

Brasília — O Ministro da
Agricultura, Sr Alysson Paulinelll, vai anunciar, hoje, cm Vacaria, no Rio Grande do Sul, o
plano de estocagem de carne para o periodo de entressafra, fato que esclarecerá todas as controvérslas cm torno do assunto.
Segundo o Sr Alysson Paullnelli, não haverá grandes modlficaçõcs sobre o que ele já
anunciou, visto que o Governo
manterá o percentual de 20%
concedido sobre os preços pagos
pela Cobal nas compras dos estoques para 75. "Na verdade, vamos divulgar a parte operadonal do plano de estocagem e os
preços que o Governo vai oferecer para aquisição dos seus estoques", disse.
Amanhã, o Ministro da

A ASSOCIAÇÃO BAHIANA
DAS INDÚSTRIAS DE CACAU

FININVEST S/A

Rio de Janeiro, 21

Paulinelli anunciará h o j e
plano operacional da carne

Tornamos público, para conhecimento dos
interessados, que às 15 (quinze) horas do dia
7 (sete) de fevereiro do corrente ano, na sala
714 do Ministério da Fazenda, nesta cidade,
serão recebidas e abertas, pela Comissão de
Compras e Serviços, propostas para a confecção de certificados para a Escola de Administração Fazendária — ESAF em Brasília, conforme especificação e condições estabelecidas !
no Edital que está afixado no local acima
citado.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1976.
(a)

í

Fernanda Antunes de Souza Maia
Presidente
(p
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Operação da General Foods é comentada
S.A. Corretora de Valores
IC Laureano
Av. Rio Branco, 157 — te/. 221-3122 —
JR/

Serviço financeiro
sisttona baticárío repísírou um
acentuado declínio no nivel de reservas ontem, com a compensação
do leilão de LTNs, no valor de CrS
bilhão 200 milhões. Logo na abertura, os cheques BB estiveram muito procurados, com taxas a 2,20%
ao mês. No fechamento, porém, a
atuação do Banco Central amenizou a procura e situou as taxas em
1,00%. Os flnancla7nentos overnlght também estiveram pressionados, já que as instituições te7itava7ii
se posicionar para o recolhi7nento
do compulsório hoje. As taxas oscilaram entre 4,00% e 3,30% ao mês.
O volume de negócios com BB somou Cr$ 876 milhões, segunâo a
ANDIMA

Bolsa de N. Iorque
continua irregular
Nova lorqut, Londras, Viana, a Pari» - O
mercado do valores de Nova torque eoresentou*
se ontem Irreoular, com o índírc industrial perdcndo quase três pontos. Apesar disso, o numero da aliai foi luperior ao de baixa.
Na Áustria, o Banco Nacional reduziu a taxa
de desconto de 6 Dará 7%. A medida
entra
cm vigor a partir de hoie. No» Estados Unidos,
First National Bank, de Saint Louis, baixou
a taxa de juros preferencial de 7 par? 6,5%,
enquanto o Harris Trust c o Philadelphia National Bank reduziram-na de 7 para 6,75%.
No mercado cambial de Londres, a situação
do franco, da lira e da libra esterlina registrou
alguma melhora. Muito firme no começo, o dólar declinou s seguir, devido às operações de
sustentação do Banco da Franca « do Banco da
Inglaterra. A moeda norte-americana fechou a
4,50 francos franceses, contra ot 4,51 do dia anterior. Em Parir, o Ministro das Finanças, Picrre
Fourcade, negou a desvalorização do tranco.
O ouro fot cotado em londre-» e Zurique •
126,25 e 125,62 dólares por onça, respectivamente, registrando altas mais elevadas que no
fechamento anterior. Em Paris, o metal reagiu
sensivelmente, fechando a 129,72 dólares par
onça. Há em Frankfurt e Hong-Konq es quedas
prosseguiram. Nesses dois mercados a cotação
ficou em 124,96 e 123.12 dólarei por tonelada.

Taxa de câmbio
A Gerência de Operações de Cambio do
Banco Central (Gccam) afixou, ontem, a cotação
da moeda americana. O dólar íoi negociado a
Cr$ 9,195 para compra e Cr$ 9,245 paro venda.
Nai operações com bancos sua cotação foi da
CrJ 9,207 para repasse e CrS 9,237 para cobertura. O ilstcma bancário no Brasil tem afixado
is taxas dat demais moedas no momento dai
operações. As taxas médias tomam por base ai
cotações da fechamento no mercado de Nova
Iorque.
Ontem

Cr*

4a.-feira

Canadl 0,9996 9,2413
Inglaterra 2,0240 18,7119
30 Dia, futuro» 2,0150 18,6287
90 Dias futuros 1,9980 18.4715
Dinamarca 0,1624 1,5014
França 0,2216 2,0505
Holanda 0,3743 3,4604
Itália 0,001375 0,0127
Noruega 0,1800 1,6641
Portugal 00368 0,3402
Espanha 0,0168 0,1553
Suécia 0,2288 2,1153
Suiça 0,3842 3,5519
Alemanha Oc. 0,3843 3,5529
Venezuela 0,2337 2,1606
índia 0,1125 1,0401

0,9973
2,0245
20150
1,9990
0,1620
0,2223
0,3735
0,001420
0,1799
0,0370
0,0169
0,2282
0,3834
0,3833
0,2335
0,1130

Interbancário
O mercado interbancário de cambio para
contratos prontos esteve bastante oferecido ontem, com volume regular de negócios, realizados no nivel de taxai entre Cr$ 9,207 e Cr$
9,209 para telegramas e cheques. O bancário futuro também esteve oferecido, mas com maior
volume de negócios. As taxas situaram-se cm
CrS 9,245 mais 1,00% até 1,40% ao mês para
contratos de 30 a 120 dias de prazo.

Mercado de LTN

vane. Compra Vinda Vane. Compra Venda
24,50
24,90
24,85
24,80
24,75
2470
24,65
24,60
24,55
24,50
24,45
24,40
24,35
24,30
24,25
24,20
24,15
24,10
24,03

24,40
24,80
24,75
24,70
24,65
24,60
24,55
24.50
24,45
24,40
24,35
24,30
24,25
24,20
24,15
24,10
24,05
24,00
23,95

14/05
19/05
26/05
02/06
09/06
16/06
18/06
23/06
30/06
07/07
14/07
16/07
21/07
20/08
17/09
15/10
09/11
17/12
14/01

24,00
23,98
23,99
23,97
23,98
23,96
23,97
23,95
23.93
23,90
23,87
23,86
23,85
23,45
23,00
22,00
21,50
21,10
21 00

_DV~ lcj*0

-Cha<ui II
.firwnciamente
•*foil
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20-
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papéis

23,90
23,88
23,87
23,86
23,86
23,85
23,85
23,84
23 83
23,80
23,76
23,75
23,74
23,35
22,90
21,90
21,40
21,00
20,90

as seguintes as colações médias para
negociados ontem no mercado:

Titulo

Compra
CrJ

BDMG
130,00
Telomig
279,90

Venda
Cri
108,00
281,70

Eletrobris (MPSVAA) 82,00% 84,00%
Eletrobris (NQTDDHH) 85,00% 87,00%
Eletrobris (XBB) 89,00% 91,00%
Eletrobris (ORUZEEII) 95,00% 97,00%
Eletrobris (CCFFGGJJLL) 100,00% 102,00%
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Tal Inversão de resultados se deu
porque os exportadores reduziram
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ADECIF reafirma Empresário quer
sua posição
elevar valor
uopen J5
mínimo de ações
quanto ao
A ADECIF reafirmará hoje às
autoridades monetárias aua posição
relativa à crise do open market. Segundo o presidente da entidade, José Luiz Moreira de Souza, esta posição é baseada nos seguintes
pontos:

O novo presidente da Abamec,
Luiz Fernando Lopes, sugeriu ontem a elevação para Cr$ 10,00, do
valor mínimo das ações das empresas onde o mercado se encontra
concentrado. A declaração foi feita na solenidade de entrega do
prêmio ao melhor relatório de S/A
ano, concedido ao Grupo
1. As distribuidoras e correto- do
Gerdau. O relatório, segundo os
ras devem manter uma proporção analistas
é antes de
entre cartas de recompra em poder tudo uma financeiros,
peça destinada a oferecer
dos clientes e capital próprio da aos investidores
as informações reordem de 20 vezes.
lativas ao valor e desempenho da
empresa.
2. Devem ser deduzidos deste
Porto Alegre — o Banco Sul
total as LTN, pela sua condição de
quase-dinheiro e os titulos parti- Brasileiro encerrou o seu balanço
culares cujas instituições emitentes com um lucro de Cr$ 100 milhões
ou aceitantes tenham dado cartas 385 mil 890, o que representa um
de recompra aos agentes de distri- acréscimo de 30,5% sobre o exercicio fiscal de 1974. Os depósitos
buição.
atingiram em dezembro último a
3. Essa solução deve ser obti- importância de Cr$ 2 bilhões 867
da gradualmente, sem afetar for- milhões 489 mil 156, com um crêscimento de 38,6% sobre igual mês
temente o mercado.
do ano anterior.
Este balanço foi o terceiro após
A entidade decidiu ontem reforçar sua estrutura técnica, ele- 3. fusão resultante dos Bancos Navando sua comissão técnica a ca- cional do Comércio, Província do
tegoria de Conselho, inclusive Rio Grande do Sul e Industrial e
contratando profissionais de pes- Comercial do Sul, que resultou no
quisas para fornecer com regulari- Sul Brasileiro. As aplicações, em
dade dados e pesquisas técnicas que 1975, foram de Cr$ 3 bilhões 757 mifundamentem a posição da enti- lhões 895 mil 233, com um crescidade. A proposição neste sentido mento de 39,1%. Os resultados obfoi do próprio presidente da Comis- tidos deixam a diretoria do estabesão Técnica, professor Michael lecimento otimista, especialmente
porque a estratégia de crescimento
Stivelman.
está amparada num programa de
A comissão jurídica será igual- qualificação de recursos
humanos,
mente elevada à categoria de con- no lançamento de novos serviços
e
selho e orientada para a formula- em sua nacionalização.
ção de doutrinas para a entidade.
Com um quadro de 43 mil acioO presidente da comissão jurídica,
Elmano Delorme desenvolverá os nistas, distribuídos em quase todos
os Estados do pais, o Banco Sul
planos.
Brasileiro está com seu capital inO Sr José Luiz Moreira de Sou- tegralmente subscrito. O capital foi
za sustentou que é função pública elevado no ano passado de Cr$ 193
da entidade desenvolver estudos milhões para Cr$ 300 milhões,
destinados à evolução do mercado manecendo ainda em reservasper-o
como um todo e do setor econômico, valor de Cr$ 245 milhões 692 mil
em geral.
530.

Lata 10 kg — comu
Vigor (kg)
(pacote 250 grs.)
CCPL (kg)
(pacote 250 grs.)

Feijão da CFP só
tlepende de preço
A Bolsa de Gê7ieros Alime7itícíos do Rio de Janeiro
recebeu ontem as a7nostras
do feijão dos estoques da
CFP. As ve7iâas estão agora
dependendo da fixação de
preços para a saca. A CFP
deixa bem claro que o
feijão será destinado aos supermercados para cumprir
o tabelamento. O pequeno
e médio varejos não terão
acesso aos estoques oficiais.
També7n ontem a Cobal
iniciou oficiahnente a ven-

da âe feijão para as organizações confirmando o preço
de Cr$ 168,00 por saca de 60
quilos. Aproximando-se a
safra de ma7idioca em Santa Catarina, a farinha de
mesa registrou 07item o primeiro decWiio do ano. De
Cr$ 160,00 caiu para Cr$
140,00 a saca. Os operadores
acreditam que, com a noticia da safra, os comerciantes estão se desfazendo dos
estoques antigos aumentando as ofertas.

FUBÁ'

ARROZ - Tabelado
BANHA
R. O. Sul

PARANÁ -

SANTA CATARINA
CrS
CrS
Tipo Bolinha
200,00
(novol 195,00
Comum (novo) 180,00
185,00
TRIÂNGULO -

CrS
Caixa de 30 pacotes
de 1 quilo
Caixa 15 latas 2 ks

CrS
Uberabinha nem
Feijão manteiga (novo) 360,00

195,00

190,00
I/N

370,00

FARINHA OE MANDIOCA
R. G. Sul -

GORDURA

GOIÁS

CrS

SANTA CATARINA

DE CCCO
CrS
Extra- fina
140,00
Extra
135,00
Especial 130,00
São Paulo, Especial 140,00

CrS

110,00
Lata 18 kg
240,00
Caixa 18 latas 2 kg
Caixa 36 latas 1 kg
240,00

6LE0S VEGETAIS COMESTÍVEIS
(lata da 18 litros)

SALGADOS (kg)

CrS
Algodão
Nom
Amendoim 14*6,00
Soia
105,00
Girassol
Nom

Carne Copa
11,00
Carne Comum 12,50
Carne Paleta 15,00
Pernil
17,50
Costela
12,C0
Chispe
6,50
Orelha
6,00
Bucho
4,80
Fígado
3,20
Garganta
6,00
Língua
10,00
Espinhaço 2,00
Sabo
19,00
Tripa
4,80
Rim
3,20
Toucinho barriga
c/cost.
9,00
Toucinho branco 5,50
Toucinho barriga
dsf. c/cost. 12,80
Toucinho barriga
dsf. s/cost. 9,50

CAIXA DE M

110,00

DE 900

LATAS

CS
Algodão
Nom
Amendoim 283,00
Milho
376,00
Soja
205,00
Girassol
Nom

223,00

BATATA
(60 kg)
CrS
Comum, Especial 60,00
Comum, Primeira 30,00
Lisa, Especial 80,00
Lisa, Primeira 48,00

CrS

CHARQUE (Kg)

CEBOLA (kg)

3,30
11X0

3,30
6,00

CrS

15,00

Minas Gerais
CrS
17,00

148,00

Estivei
Estivei
Estável
Ausente
Ausente

Enxofre |alo
Prelo comum)
Rapé-Opsquinho
Roxo
Mulalinho

nom
80,00
78,00

AMENDOIM
CrS
São Paulo, com casca
(saco 25 kg) 70,00
São Paulo, sem casca (kg) 5,30

MILHO (Saca

450,00
200,00
260,00

da 60 kg)
Estivei

Amarelo/Amarelinho

60,00

Recife

São Paulo
São Paulo — Cotações da ontem na
Bolsa de Cereais de São Paulot
Tabelado.

QUEBRADOS DE ARROZ - Tipos Especiais. Mercado frouxo — 3/4 de arroz, Cr$ 120/125,00, 1/2 arroz, CrS
77/78,00 e quirera de arroz, CrS 69/
70,00, por saco de 60 quilos. CotaçÕ3j inalteradas.
FEIJÃO (Safra das Águas) - Tipos
Especiais. Mercado calmo — Bico d*
Ouro, Cr$ 250/270,00, Carioqumha,
CrS 300/320,00, Chumbinho, CrS 220/
250,00, Jalo, CrS 380/400,00, Opaqulnho, Cr$ 320/350,00, Preto, CrS 190/
200,00, Rajado, CrS 280/300,00 e Rosinha, Cr$ 380/400,00, por saco de 60
quilos. Cotações inalteradas.
BATATA — Mercado Calmo — lisa.
especial, Cr$ 80/90,00, de primeira,
CrS 50/60,00 e de segunda, CrS 20/
30,00. Comum, especial, CrS 50/55,00,
de primeira, CrS 25/30,00 e de segunda, CrS 10/15,00, por saca de 60
qulios. CotacõJs inalteradas,
MILHO — Mercado firme. Amarelo,
semlduro, Cr$ 67,00/68,00, por 60
quilos, a granel e Isento de ICM. Cotações inalteradas.
CEBOLA — Mercado calmo. — Do
Estado, Pera, CrS 50/60,00, por saco
de 45 quilos. Do Rio Grande, Ilha,
Cr$ 2,20/2,30 e de Santa Catarina, Pe.
rs, CrS 1,80/2,00 por quilo. Cotações
Inaltwdns.
BANHA - Mercado firme. Caixa
com 30 pacotes de 1 quilo, CrS 195/
200,00 e com 12 latas de 2 quilos,
CrS 165/170,00, por caixa. Cotações
inalteradas.

Recife — As cotações dos principais
produtos agrícolas no mercado atacadista desta Capital permaneceram eslaveis, ontem, mas continua persistindo a escassez de farinha do mandioca, enquanto a maior parto do feijão mulatinho comercializado aqui esti
vindo de São Paulo, em viitude da
estiagem que atinge Irecê, na Bahia, •
alguns municípios do sertão pemambucano.
As cotações do ontem eram as teguintes, para sacas de 60 quilos, aegundo informações da Ceasa e da Costa Filho Comércio de Cereais:

AMENDOIM - Mercado calmo. Em
casca, especial, CrS 76/80,00, por saco de 25 quilos. Descascado, catado,
Cr$ 5,10/5,20, por quilo. Cotasões inalt oradas.

Belo Horizonte

ARROZ (saca de 60 M

68,00
70,00

FEIJÃO (Saca de 60 kg)

Cr*
Amarelinho
Amarelo-Híbrido
Amarelo-Mcsclado

73,00
55,00

FARINHA DE MANDIOCA
(Saca da 50 Vg)
Fina • Grossa Estivei

75,00
74,00

Bels Horizonte — Cotações dos princlpais produtos no mercado atacadista
desta Capital, ontem, segundo o Serviço de Informações do Mercado Agri.
cola da Secretaria de Agricultura, Emprosa de Pesquisas Agropecuárias e
Central da Abastecimento de Minas
Geraist
Produto Marcado
Cotado
Midli

16,00

lata 10 kg - la.

Comum especial Fraco
Comum de Ia. Estivei
Comum de 2a. Ausenta
Lisa especial Fraco
Lisa de la. Estivei

19,00

Fubá de milho, extra
Fubá do milho, comum
MILHO

10,00

CrS

Estõdos Centrais,
dianteiro
Estados Centrais,
p. Aqulha
MANTEIGA

R. G. Sul
Ilha
2,50
Pelotas
2,30
São Paulo, péra 1,80
FEIJÃO PRETO (60 kg)
R. O. Sul
CrS
Polido
nem

11,50

BATATA (saca de 60 kg)

19,00

(50 kg)

ARROZ Cotações das mercadorias negociadas
ontem na BOLSA DE GÊNEROS ALIMENTIDOS do Rio de Janeiro.

16,00

Tabelado

Rendimento das letras de câmbio e CDBs
180 dias
360 dias
liquida
bruta
liquida
bruta
América do Sul
1,79 % a.m.
2,04 % a.m.
1,96 % a.m.
2,17 % a.m.
Aymoré
1,856% a.m.
2,115% a.m.
2,026% a.m.
2,25 % a.m.
Bahia
1,92 % a.m.
2,19 % a.m.
2,03 % a.m. 2,25 % a.m.
Bamerindus
1,79 % a.m.
2,04 % a.m.
1,96 % a.m.
2,17 % a.m.
Banorte
1,792%
a.m.
2,041% a.m.
1,952% a.m. 2,166% a.m.
Battistclle 11,90
13,58 %
2617
29,00 %
~
Bemge
10,758%
12,25_%
23,423%
26,00
%
BMG
11,88
13755
26,07"
29,00 %
B°"°n
1,92 % a.m.
2,18 % a.m.
2J0
a.m. 2,33 % a.m.
Cédula
11,906%
13,578%
26,075%
29,00 %
Ccpcg
10,76
11,225% 23,4~3
26,00 %
Fininvest
1,98 % a.m.
2,26 % a.m.
2,17
a.m. 2,41 % a.m,
lochpe
1,85 % a.m. 2,11 % a.m.
2,02
a.m. 2,25 % a.m.
Lar Brasileiro
179 % a.m. 2,04 % a.m.
1J95
a.m. 2,16 % a.m.
Londres
1,85 % a.m. 2,11 % a.m.
2,02
a.m. 2,2£ % a.m.
Market
11,90
13,58
26,07
29,00~%
Minas Investimentos 2,05 % a.m. 2,34 % a.m.
2,20
a.m. 2,45 % a.m.
Siblsa
1,985% a.m.
2,263% a.m.
2,173% a.m. 2,417% a.m.
Vistacredi
1,85 % a.m.
2,11 % a.m.
2,02 % a.m.
2,25 % a.m.

O mercaâo fina7icelro ma7iteve pequeno volume âe negócios, o7item,
tanto para os titulos públicos como privaâos, concentra7ido a maior
parte dos i7iteresses nos fi7ianciamentos overnight, que tiveram
suas taxas muito elevadas, apesar
de correspo7iderem a um BB de
três dias. Os preços das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacio7ial
estivera7n estáveis em íonto de Cr$
135,70 para compra e Cr$ 135,90
para venda. No eníanío, as obrigações de São Paulo registraram ligeiro aume7ito no volume áe 7iegócios,
dia7ite do Í7iteresse de C07iipra por
parte de algumas instituições. Os

Mercado de Obrigações
e Debèntures
Foram

[2JÍ2J I FINANCIAMINTOS"OVlR NIOHTÜ.

seus preços em vez de mantê-los, co- portadores não se negaram a reduzir
mo esperava a direção do Instituto 2 centavos por libra-peso sobre os 103
Brasileiro do Café. A teoria oficial centavos (FOB) que vinham cobrando
era: mantendo-se o valor do confisco, até segunda-feira. Sentindo que tienquanto o dólar é reajustado au- nha ganho a primeira mão do jogo, a
menta-se o valor em cruzeiros que o General Foods fez a segunda cartada
exportador recebe, devendo este ontem, mostrando-se disposta a comtransferir o adicional ao cafelcultor.
prar mais 50 mil sacas. As firmas exNa prática, porém, "a teoria íoi portadoras não se negaram a baixar
outra", pois a agilidade dos operado- mais 2 centavos no preço, pagando
res da firma norte-americana Gene- aos produtores no interior do pais o
ral Foods foi" suficiente para que a in- mesmo valor em cruzeiros que vinham dispendendo antes da variação
tenção do IBC fosse frustrada.
cambial.
Como os preços do café estão suA jogada vitoriosa da General
blndo vertiginosamente (observou-se
Foods foi comentada ontem até em
uma alta de cerca de 50 dólares por Nova
Iorque, onde os operadores da
saca desde as geadas) um ganho de Bolsa de Café informaram
à agência
centavo de dólar por libra peso numa Reuters que a atitude do IBC
provooperação volumosa pode pesar muito. cou também baixas nas cotações do
No dia posterior à desvalorização do mercado a termo.
cruzeiro a General Foods entrou no
No Rio, São Paulo e Paranaguá,
mercado brasileiro com uma oferta de observadores do mercado comentacompra de 50 mil sacas. Surpresos, ram que nada fazia prever que tais
pois há muito não recebiam proposta fatos acontecessem num momento de
tão grande de uma só firma, os ex- escassez tão grave.

Compra Venda
CrS
Feijão
Arroz
Farinha d*
Mandioca
Cebola pera
Cebola
Canária

Cr»

280
255

320
270

175 185
120 (min.) 180 (min.)
140 (mix.) 192 (mix.)
84 (min.) 150 (min.)
108 (máx.) 156 (mix.)

Soja
Porf» Alegra — A sofá foi cotada,
embarque, ontem, em 185/186 dófiara
ares (FOB Brasil) para fevereiro, mar.
abril.
e
ço
A Bolsa de Chicago fechou cm baixa,
e segundo informou a Cotriexport, a
causa da queda foi a redução da ares
de plantio da soja americana anunciada
quarta-feira.
Não houve negócios FOB Brasil a o
mercado:. internacional pa-ra soja, farelo e óleo, apresentou-se fraco, sem
compradores c com vendedores retraí»
dos, informou a Cotriexport.

São Paulo - A Bolsa de Cafi de
Santos nos seus dois pregões de ontem
não negociou o contrato tipo B, ecnslderendo os tipos C e D estiveis com
altas de Cr$ 0,20, passando de CrS
117,70 para CrS 117,00.
O mercado continua disponível, com
as seguintes cotações para o tipo quatro,, por saca de 10 quilos: Estilo Santos, Cr$ 148,33, Riado, CrS 143,66, •
Sem Descrição, CrS 138,33.

Instituiçio

O mercado aberto do letras do Tesouro Nacional apresentou-se bastante parado ontem, sem
interesse para negócios efetivos de compra e
venda de papéis, diante da sensível retração no
nivel do liquidez do *tstem* e a conseqüente
elevação nas taxas de financiamento. Do fato,
a maior parto rios bancos procuravam reduzir
scas operações de financiamentos, mantendo recursos em caixa pare o recolhimento dos depósitos compulsórios, hoie. O pequeno volume dc
negócios concentrou-se nos papéis com vencim,on'°, ™ abril c Iulho, colados a 24,25% e
23,85"/. do desconto ao ano, respectivamente. No
entanto, no final das operações, os niveis de taxas declinaram ligeiramente, com o mercado
mostrando-se um pouco m;is movimentado após
a atuação do Banco Central equilibrando o nivel das reservas bancárias. O volume do opera«os com Letras do Tesouro Nacional somou CrS
5 bilhões 301 milhões, segundo dados fornecidos pele ANDIMA. A sequir, as taxas médias
anuais dc desconto de Iodos os vencimentos.

28/01
04/02
11/02
13/02
15/02
25/02
03/03
'0/03
17/03
19/03
24/03
31/03
07/04
14/04
21/05
23/04
28/04
05/05
12/03

(QnX

30-

O Instituto Brasileiro do Café
(IBC) não obteve êxito em sua última
tentativa de manipular o confisco
cambial do café exportado para transferir renda adicional à cafeicultura. O
resultado da tentativa frustrada foi
uma ligeira queda nas cotações internacionais nos últimos dois dias, obtendo-se assim o efeito contrário, isto
é, transferência de renda adicional
para o exterior.
A ação do IBC foi caracterizada
pela manutenção, na útima terça-ícira, do confisco cambial ao nivel dc 29
dólares, enquanto era procedido um
reajuste de 1,93% no preço do dólar.
Entre os importadores que se beneficiaram, com a situação do confisco
está a General Foods, que comprou
100 mil sacas nos últimos dois dias
obtendo preços até 2% mais baixos
que antes do reajuste cambial.

papéis com cinco anos âe prazo a
7% de juros, com direito a reaplicação, foram 7iegociados a CrS 135,30,
enqua7ito os que não têm direito a
reaplicação tiveram seus preços situados em Cr$ 134,90. Os fi7ia7iciame7itos em obrigações estiveram
muito procurados, com as taxas
chega7ido a ati7igír 4,50% ao mês,
decÜ7ia7ido Ugeirame7ite no fechame7üo. No 7iiercaâo âe repasses de
títulos privados de re7\âa fixa, os
7iegócios com papéis ta7iibèm /ora?/i
reduzidos, co7ii a maior parte das
operações concentraâa nos fi7ia7iciamentos, a taxas e7itre 3,80% e
4,60% ao mês

Títulos de crédito
Abaixo, as taxas médias mensais da rentabilidade oferecidas 1 aplicarão da clientela, nas
diversos títulos negociados no mercado aberto, cotados na última segunda-feira:
15" 30 ""'
Prãio (dias)
60 '
90 ~lãÕ
180 210 360
LTN
1,80 1,81 1,81 1,82
1,8*1 1,83
1,63 1,84 1,14
ORTN ¦ , ¦
1,90 1,91 1,92 1,92
1,92 1,93
1,93 1,94 1,95
ORTRJ ¦ ¦ ¦
1,92 1,92 1,92
1,93 1,93 1,93
1,94 1,94 1,95
ORTP .... 1,92 1,92 1,92 1,93
1,93 1,93
1,94 1,94 1,95
QRTMO ... 1,92 1,92 1,92 1,93
1,93 1,93
1,94 1,94 1,95
ORTBA ... 1,92 1,92 1,92 1,93
1,94 1,94 1,95
ÍJ93 1,93
QRTR05 ¦ ¦
1,92 1,92 1,92 1,93
1,93 1,93
1,94 1,94 1,95
ARTM5P ¦ ¦
1,92 1,92 1,92 1,93
1,93 1,93
1,94 1,94 1,95
LTR05 .... 1,91 1,92 1,93 1,93
1,93 1,94
1,95 1,96 1,9»
1,96
1,97 1,98 1,99 2,00
t, Cimb. .
1,94 1,95 1,96 1,96
l, Imob, .
1,94 1,95 1,96 1,96
1,96
1,97 1,98 1,99 2,00
1,98 1,99 2,00
CDB ...
1,94 1,95 1,96 1,96
1,96 l797

¦
.••

Mercado externo
Chicago e Nova Iorque — Cotações futuras nas Bolsas
MIS

ABERTURA

MÁXIMA

MIN.

FECH.

DIA
ANTERIOR

de Mercadorias de Chicago e Nova
MIS

ABERTURA

MÁXIMA
MIN. KCH. DIA
ANTERIOR

._

TRIGO (Chicago)
MAR
353
354
346
349 - 48 1/2 355 3/4
3/4
MAI
359
360
353
354 1/2 - 55 361
362 1/2 363 357 358 1/2 - 59 365
JUL. ....
368
SET 36B
1/2
363 1/2
1/2
365
371
DEZ. ...
375
375
373 373 1/2
1/2
380

270
275
279
276
267
273

270
276
280
277
268
274

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

1/4

267
273
276
273
265
272

1/2

268
274
3/4 278
1/2 275
1/2 267
1/4 272

1/4 - 3/4
3/4 - 75
3/4 - 79
1/4 - 1/2
1/2 - 73 1/4

270 1/2
276 3/4
280 3/4
277 1/4
268 3/4
274 3/4

SOJA (Chicago)
MAR
MAI
JUL
AGO
SET
NOV
JAN

MAR,

...

MAR
MAI
JUL
AGO
SET
OUT
DEZ

490
500
508
510
515
518
525

1/2
1/4
1/4

490
473 1/2 475 - 76
483 - 83 1/2
530
483
508 1/2
490 1/2 492 - 92 1/2
510
495
495
498 1/2-98
515
498
519 1/2
505*
£04
512
526
511
"FARELb~DE
SOJAIcüicãgõ)
137,70

137,50
17,40
17,55
17 75
17,90
18,00
18,00
17,95

135,60

_ÓLEO DE SOJA
17,40
17,55
17,80
17,90
18,00
18,00
17,95

MAR
95,50- ,40
MAI
94,40
JUl
94,05
SET. .... 94.25A
DEZ
9,1,26- ,70BA

CAFÉ'
95,50
94,40
94.05
93,70
93,50

C

135,60-5,90

(Chicago)
16,50
16,67
16,85
16,90
16,95
17,00
17,05

(NY)
94,60
93,55
93,50
93,30
92,85

AÇOCAR (NY)
N? 11
13,28
MAR 13,45- ,41 13,45
13,30
MAI 13X0- ,34 13,41
13,30
JUL 13,35- ,31 13,40
13,35
SET
13,35
13,42
13,34
OUT
13,38
13,45
JAN 13,35- ,43BA
Í3T39
MAR 13,48- ,47 13,48
13,40
MAI
13,49
13,49
N? 12
MAR
s/cot.
—
.
s/cot.
MAI. .
JUL
s/cot.
SET
s/cot.

492 1/2
501 3/4
509 1/2
512 3/4
517
523
530

138,10

16.50A
16.67A
16.85A
16,90 A
16,95
17,00
17,10- ,05

17,50
17 50
17,85
17,90
17,95
18,00
18,05

94,90-5.15
94,00-3,90
93,50- ,70BA
93,40- ,45BA
92,75-3,25BA

95,62
94,65
94,30
94,10
93,50

13,38- ,40
13,38- ,41
13,40
13.42N
13,45- ,44
1.1.44N
13,42- ,41
13,40- ,42

13,39
13,40
13,40
13,42
13,44
13,44
13,41
13,41

I4.89N
14.94N
15.03N

14,89
14,94
15,03
s/cot.

(NY)

ALGODÃO
. . .
60,25- ,35
60,85

• • *

nn'' . .
JUL
•SHJ
*

MILHO (Chicago)
MAR
MAI
JUL
SET
DEZ
MAR

MAR.

{!»?¦
jfjí1
JUL.
. ¦

tS'"•

*

*'°

£• 2.
H
59.20B

.

60,15 60,65- ,85

6i*7°

SI'S-'Í2
62,00- ,25

.

Iorque, ontem:

59,20

6121 6155. 70 60*20

62,48
6°*?0

62 00 62 20
61 00
60-15 60,20- ,30BA 59,35

•59'15

S»*00 58,95-9,10BA S8flO
59,20- ,50BA 58,15
__ S9,30B S8i25

-_

___^
CACAU
MAR. . . .
63,30- ,05
43,50
MAI
60,30- ,10 ¦
60,60
JUL. . . .
58,60- ,56
58,80
SET. ....
5Ó,50-7,19BA
* 57,35
DEZ . , . , 54,99-5,00
55,40
MAR 53,6O-4,O0BA
54,00
-MAI
52,7S-3,50BA

(NY)
62,20 62,50 63,78
59,10 59 30
60 80
57,50 57 70
5910
5610
5630
57$
54,01 5405 55*0
54,00 53 00
54 30
^S
53,75

COBRE (NY)
JAN
FEV
MAR. . .
MAI
JUl
SET
DEZ. . .
JAN
NOTA:

54,80-5,00BA
54,80-5,10BA
55,30
56,20
57,10-7,00
58,10
59,10
59,60

.

.

Trigo
Milho
Farelo
Oloo
dólar

55,10
-55,70
56,50
57,50
58,30
59,30
59,70

54,80 53,80 55MÍ-"
-53 90
55/ÍO
54,10
54,30
55 50
55,00 55,10 56 30
55,90 56,00 wilO
56,90 57,00 58 20
58,10 58,10 59 20
58,80 58,50 59,60

• soja - Em centavos de dólar por bushel (igual 27,22 kg.)
- em centavos de dólar por bushel (Igual 25.46 kgo
de soia — Em dólares por tonelada.
de soia, café, açúcar, algodão, cacau • cobre — Em centavos da
por libra-peso (Igual 453 gr. )

Metais

CHUMBO

Londres — Cotações dos metais
Bolsa de Londres, ontemt

na

A
3

vista
meses

164,25/164,50
171,25/171,50

ZINCO
COBRI
A
3

viste
meses

585,00/585,50
604,50/605,00

ESTANHO (Standard )
A

vista

3059/3061

vista
me set

3059/3061
3140/3142

333,00/333,50
343,00/344,00

PRATA
A
3
7

vista
meses
meses

NOTAs

ESTANHO (High «rada)
vista
meses

A
3

192,8 /193,2
204,6 /204,8
204,6 /204.8
Cobra, estanho, chumbo • xinco — em libras por tonelada
Prata — em pança por onça
troy (Igual 31,03 gramas)
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A partir do último exercício, o lucro líquido do Banco passou a superar seu saldo pendente

Técnicos acham Cr$ 6J bilhões
de lucro para Banco do Brasil

Preços se
reajustam
no Rio
O mercado de ações da
Bolsa do Rio apresentou-se
ontem em baixa e com movimentação inferior ao dia
anterior. Os negócios totalizaram 24 milhões 785 mil
660 títulos (mais 0,5%), no
valor de Cr$ 83 milhões 822
mil 996 e 50 centavos (menos 0,74%).
O IBV registrou, na média, desvalorização de 0,3%
(3783,5) e no fechamento
redução de 0,3% (3771,3).
Os indicadores de empresas
governamentais e de empresas privadas situaramse, respectivamente,
em
4362,4 (est.) e 1470,4 (menos 1,3%).
O IPBV acusou decréscimo de 2,2%, ao se fixar em
175,9 pontos. Os indicadores de empresas governamentais e de empresas privadas situaram-se, respectivamente, em 188,7 (menos
1,2%) e 160,7 (menos 2,7%).
Foram transacionadas à
vista 20 milhões 092 mil 660
ações, no valor de Cr$ 64
milhões 839 mil 586 e 50
centavos, representando .. .
81,07% do total em títulos e
77,35% do total em dinheiro. Os papéis, mais negociados à vista foram: no
volume em dinheiro — Petrobrás PP, Cr$ 21 milhões
825 mil (33,66%); Banco do
Brasil PP, Cr$ 14 milhões
566 mil (22,46%); Belgo OP,
CrS 6 milhões 283 mil
(9,69%); Vale PP, CrS 4 milhões 405 mil (6,79%); e Petrobrás ON, Cr$ 3 milhões
093 mil (4,78%). Na quantidade de títulos — Petrobrás PP, 4 milhões 832 mil
598 (24,04%); Banco do Brasil PP, 3 milhões 819 mil
800 (19,01%); Belgo OP, 1
milhão 632 mil 666 (8,13%);
Vale PP, 1 milhão 439 mil
684 (7,17%); e Banco do
Brasil ON, 939 mil 869
(4,68%).
Os negócios realizados
com estes papéis, conforme
percentuais acima, representaram, respectivamente,
77,38% do volume em dinheiro à vista (Cr$ 50 milhões 172 mil) e 63,03% da
quantidade de títulos à vista (12 milhões 664 mil 617).
Das 23 ações componentes do IBV e IPBV, cinco
subiram, 16 caíram e duas
permaneceram estáveis.
As ações que registraram
as altas foram: CTB PN
(2,00%), Fertisul PP . . . . .
(1,04%), Mesbla PP (0,95%),
Petrobrás PP (0,89%) e
Brahma OP (0,83%). As
maiores baixas foram: Light OP (4,31%), Souza Cruz
OP (2,73%), Rlograndense
PP (2,50%}, Acesita OP
e Brahma PP
(2,31%)
(2,22%).

Média SN
22-1-74 21-1-76 15-1-76 22-12-76 Jan/75
71 763 72 912 67 413 63 415 53 117

Publicado ontem nas principais capitais do país, de forma resumida, o balanço do Banco do Brasil começou a ser
analisado pelas instituições financeiras.
Como se esperava, o lucro liquido disponivel encontrado pelos técnicos supera
em muito os Cr$ 5 bilhões 800 milhões
anunciados pelo próprio estabeleclmento, há alguns dias. Ele a tingiu a CrS 6
bilhões 711 milhões.
Este resultado está perfeitamente de
acordo com projeção publicada, em fins
de dezembro, pelo JORNAL DO BRASIL,
que admitia uma variação entre Cr$ 6
bilhões 600 milhões e 6 bilhões 700 milhões. Comparado ao capital do Banco
no final do exercicio — Cr$ 11 bilhões
520 milhões — o lucro liquido corresponde a um resultado por ação de Cr$ 0,58.
Como já se vinha verificando nos últimos anos, continuou a evoluir o saldo
do passivo pendente do estabelecimento
oficial de crédito, embora a uma taxa
menor que a registrada nos exercícios
anteriores. Em 31 de dezembro último,
aquela rubrica somava Cr$ 5 bilhões 255
milhões. Esta conta tem sido fonte de
um intenso debate entre os técnicos do
mercado, que nela apontam um acúmulo
gradual de lucro do qual não se tem conhecimento.
De acordo com a análise do balanço
ontem publicado, as reservas do Banco
do Brasil se elevam a Cr$ 7 bilhões 838
milhões, correspondente a 68% do capital atual. Este é o nivel mais baixo —
em valor relativo — alcançado nos últimos anos e decorre, exclusivamente, do
fato de ter sido distribuída durante 1975
uma bonificação de 100%, que esvaziou
as reservas em Cr$ 5 bilhões 760 milhões.
Ainda por força deste aumento de
capital, reduziu-se ao menor nivel dos
quatro últimos exercícios o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil. Em
1975 ele ficou em Cr$ 1,68, contra, respectivamente, Cr$ 2,47, Cr$ 2,07 e Cr$ 2,32,
de 1972 a 1974. A rentabilidade — 57,2%
— entretanto, foi a mais elevada: 33,05,
27,5 e 40,0%, na mesma ordem.

Outra análise
Como ocorre em todos os anos, existe uma grande diversidade de critérios
utilizados na análise dos resultados do
Banco do Brasil, seja pelo próprio estabelecimento, pelos técnicos do mercado
ou pelas Bolsas de Valores, em especial
as de São Paulo e do Rio.
Esta última, por exemplo, divulgou
ontem a sua interpretação dos números
— embora frise ser ela provisória — na
qual encontra um lucro disponível de
Cr$ 10 bilhões 336 milhões, após Cr$ 12
bilhões 941 de resultado acrescido da
provisão para o Imposto de Renda. Em
grande parte, a diferença para o resultado encontrado pelos técnicos do mercado está no fato de a Bolsa do Rio incluir Cr$ 2 bilhões 539 milhões de rendas diversas registradas pelo Banco, em
balanços anteriores, no passivo penden*te e, no último exercício, transferidas
para o Fundo de Previsão que integra o
Passivo Não Exigível.

Unipai
Durante o exercício de 1975, a Unipar — União de Indústrias Petroquimicas obteve um lucro liquido de Cr$ 36
milhões 876 mil, valor que, em termos
reais, reduziu-se em relação aos Cr$ 35
milhões 470 mil registrados em 1974.
Como entre os dois períodos o capital
daquela empresa holding foi elevado de
Cr.$ 156 milhões 913 mil para Cr$ 203
milhões 987 mil, o lucro por ação caiu de
Cr$ 0,23 para Cr$ 0,18. As receitas liquidas da companhia evoluíram de Cr$ 51
milhões 204 mil durante 1974 para Cr.$
57 milhões 829 mil no último exercicio.

Segundo o balanço que está sendo
divulgado, as reservas da Unipar se elevaram de Cr$ 105 milhões 984 mil em
dezembro de 1974 para Cr$ 114 milhões
161 mil. O valor patrimonial da ação reduziu-se um pouco, na mesma comparação, de Cr$ 1,67 para Cr? 1,56, tendência, aliás, seguida também pela rentabiIidade do capital próprio, que passou de
16,0% em 1974 para 14,0% no exercicio
encerrado em dezembro último.

Brahma
Mais uma vez, por falta de quorum,
não se realizou ontem a assembléia-geral extraordinária da Brahma, que irá
tratar da modificação da data de encerramento do exercício social da empresa.
A reunião, com qualquer número de acionistas presentes, será realizada em terceira convocação no próximo dia 29.

Adolpho Chvaicer
Responsáveis pelo último empreendimento imobiliário lançado em Teresópolis — o Edifício Rio Madeira, em 1968
— a Adolpho Chvaicer — Planejamento
Imobiliário e a Belmonte Engenharia
lançam hoje naquela cidade fluminense o
Condomínio Pedra do Sino, com 128 apartamentos, playground, piscina, sauna e
salão de recreação.

Telemig
Em sua reunião realizada na quartafeira, o Conselho de Administração da
Bolsa do Rio aprovou o pedido de registro,
para a negociação de títulos, da Telecomunicações de Minas Gerais (Telemig).
Foi autorizada, ainda, a contratação do
engenheiro João Eduardo Magalhães
Mota para exercer o cargo de superintendente de operações da entidade, bem
como a criação da Assessoria de Planejamento, que será chefiada por Francisco Salgado, que vinha desempenhando
as funções de superintendente administrativo e financeiro, além de responder
interinamente pela superintendênciageral.

Usimec

Títulos

Bco do Brasil
Bco, do Brasil
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Belgo-Mineira
Belgo-Mineira

Tipo

ON
PP
PP
PP
PP
OP
OP

da

vencimento,

Prazo N? Qt. a.õet Mix. Min. Méd.
neg.
* 180
030
060
090 11
120
1
060
090
4

180
230
100
060
30
15
73

000
000
000
000
000
000
000

3,53
3,85
3,80
4,12
4,20
4,00
4,14

3,53
3,85
3,80
4,11
4,19
4,00
4,11

5753
3,85
3,80
4,11
4,19
4,00
4,12

Sagres

AV RIO BRANCO. 52 -13° and TEL. 223-2028

OCO 2,91
OCO 2,20
OCO 4,00
COO 4,18
000 4,28
OCO 3,59
00D 3,70
000 4,69
000 4,74
030 4,85
000 4,93
000 5,19
000 3,78
000 3,78
COO 3,16

2,91
2,20
4,00
4,18
4,27
3,59
3,70
4,60
4,71
4,82
4,93
5,18
3,78
3,75
3,12

AÇÕES AÇÕES
AÇÕES AÇÕES
AÇÕES AÇÕES

Institui;»

Cot»

Data

20-1
Adempar
21-1
Alfa
21-1
Amênca do Sul
Aplik
20-1
21-1
Apl.rec
221
Antunes Maciel
20-1
Auxiliar
Aymoré
15-1
22-1
BBI Bradesco
22-1
.
BCN
12-1
BMG
20-1
Bahia
20-1
Baluarte
22-1
Bamerindus
20-1
Bandeirantes BBC
22-1
Banespa
20-1
Banmercio
22-1
Bancrte
Barros Jordão
20-1
Baú
20-1
20-1
Besc
Boston
20-1
21-1
Bozano Simonsen
Bracinvest
20-1
22-1
Brant Ribeiro
20-1
Brasil
22-1
CCA
20-1
Cobrai Menezes
21-1
Caravelio
Citybank
21-1
28-12
Cédula
19-1
Ccpeiajo
Cod.rj
20-12
20-1
Cormnd
20-1
Continental
16-1
Cotibra
22-1
Crredibanco
21-1
Cred:tum
19-1
Crefinan
21-1
C-cfisul (Cap.)
23-1
Crefisul (Gar.)
21-1
Crescinco
21-1
Cond Crescinco
21-1
Dçlamev*
19-1
Delfm Araújo
14-1
D.i.ase.
14-1
Denasa MIM
20-1
Econômico
16-1
FNI
20-1
Fenicia
20-1
Fibencu
22-1
Fim_n
21-1
Finasa
22-1
Finsy
22-1
Funu'este
22-1
Garantia
15-1
Gefisa
20-1
Godoy
20-1
Halles
20-1
Haspa
22-1
Hcmisul
21-1
Inca
19-1
Ind. Apolto
20-1
Induscrcd
16-1
Intercontinental
22-1
Investbanco
21-1
lochp.
16-1
Ipiranga
22-1
Itaú
21-1
Lar Brasileiro20-1
Lavra
20-1
L5-osa
201-1
Londres
22-1
Luso Brasileiro
22-1
MM
20-1
Mcgl-.Mio
-Vlaisc-nnavc
20-1
16-12
M.-inhque ra
19-1
Mercantil
20-1
Ma rki nvest
13-1
Minas
19-1
Montepio
22-1
Mu'invest
19-1
MultbMe
22-1
Nac. Brasileiro
• Nacional
22-1
20-1
Nações
201
Novação
19-12
Omega
20-1
Paulista
2,91 PEBB
22-1
2,20 Perún'a
27-11
4,00 Progresso
20-1
4,18
20-1
4,27 Provai
22-1
3,59 P. Willemseni
22-1
3,70 Reat
22-1
4,61 Reil Programado
19-1
SPM
4,73
20-1
4,84 SR
20-1
Sabbi
4,93
20-1
5,18 Safre
20-1
3,78 S a mu vai
20-1
3,76 Souza Berros
20-1
Paulo-Minas
S.
3,14
20-1
SpinelH
20.-1
Supllcy
22-1
Tamoyo
22-1
Univcst
22-1
Umuarama
20-1
Vicente Motheus
20-1
Vila Rica
20-1
Walpires

Bolsa do Rio de Janeiro
COTAÇÕES
TITULO J

0,57
1,60
1,80
0,84
0,59
1,36
0,40
10,14
2,25
2,70
1,34
0,68
0,62
3,96
0,71
1,44
1,08
0,52
1,11
0,89
0,72
1,23
3,95
1,06
1,13
1,15
2,18
0,68
1,26
1,00
1,02
0,10
0,96
1,27
0,60
1,48
0,50
2,C0
20,79
1,31
90,43
2,13
1,53
2,61
1,C0
1,07
3,19
0,85
1,16
0,69
0,84
1,35
2,16
2,37
1,08
1,53
1,03
0,70
0,80
0,24
0,95
0,70
0,62
1,06
0,67
1,53
0,44
0,46
1,36
1,06
1,07
1,17
0,91
3,22
0,96
0,40
1,01
0,44
1,C0
0,58
1,28
0,93
2,31
0,76
1,02
1,19
1,80
0,43
0,65
1,05
0,97
6,85
0,66
0,59
1,61
3,49
2,55
0,58
1,05
2,12
1,33
1,03
1,42
1,04
0,81
3,48
0,50
1,57
0,38
1,01
0,47
0,72

20 886
17 307
162
2 338
5 081
565
133
20 078
67 172
23 2C0
13 645
2 441

281

1 931

184
604
466
010
890

55 -137
639
4 049
854
46 118

1 126
178

312
11 244
13
24
426
154
9

931
155
866
070
649
102
987
551
898

II 965
10 397
I 014
52
561
58 024
15 865
555
947
8 191
746
109 438
648
709
284
12 997
628
265
42 734
831
11 857
179 363
25 114
1 038
1 412
o3
88
7 187
1 098
5 896
1 016
11 083
1 679
10 949
53 299
9 959
1 557
978
10 728
I 442
170
774
5 136
1 526
909
10S
1 160
•
4 670

82 107
427
1 542

617
870
24 657
592
809
14 535

1 030

5 331
3 224

250 459
117
703
156
492

Data

Brazilian Invcstments
Robraico

21-01 10,65 1C0
20-01 10,44 105
22-01 9,64 2
21-01 10,30 101

Brazll

Fund

Cota

Valor «m
CrS mil

Instituição

The

Docas de Santos op c/c
Docas de Santos op c/e
Ecisa - Eng. Com. e Ind.
Elctromar - Ind. Bras. pp
Ericsson op
Editora de Guias LTB op
Ferro Brasileiro op
Fertisul - Fert. do Sul pp
F. L. Cat. Leopoldina pp
Kelson's - Ind. e Com. op
Kels=n's - Ind. e Com.
Kibon - Ind. Aliment. op

41 059
7 662
11 144
847
414
1 562
1 030
314
10 147
62 685
4
20
4
1
19

077
191
360
770

Quant.

Acesita - A. E. Itabira op .. 248 000
AGGS - Ind. Gráficas op .. 15 000
AGGS - Ind. Gráfices pp .. 10 CCO
ASA - Alum. Ext. Lem. pe 25 CCO
33 000
Bangu - Prog. Ind. pp
ó 250
Banco da Amazônia on
939 e69
Banco do Brasil on
3 819 800
Banco do Brasil pp
Bco. Denasa Invest. pn .... 10 931
5 416
Banco Estado da Bahia pn ..
3 030
Banco Estado da Bahia pp ..
1 C8J
Bco. Estado do Coará ....
Bco. Est. da Guanab. on c/ 1 881
4 CCO
Bco. Est. da Guanab. pp íl
1 632 666
Belgo-Mineira op
6 0.0
Bco. Est. de S. Paulo pp ..
19 C30
Banco Itaú pn
Banco Nacional on c/e .... 47 641
1 465
Banco Nacional pn c/e ....
'0 9Ç0
Banco do Nordeste on
Banco do Nordeste pp c/c .. 36 C.O
Bozano Sim. - Com. Ind. op 7 000
Bozano Sim. - Com. Ind. pp 200 COO
45 000
Bco. Brasileiro Dcsc. pn
.21922
Brahma op
374 698
Brahma pp
3 000
Bras. Energia Elctric op ...
22 CCO
Casas da Banha C. I. op
Centrais Elctric. S. Paulo pp 5 0uO
Cemig - Cent. Elet. M. G. pp 2C8 0C0
7 003
Cia. Sid. Nacional pp
7 298
Cia. lei. Brasileira oe c/ ...
131424
Cia. Tel. Brasileira on
422
...
101
c/
Brasileira
Tol.
Cia.
pe
131 544
Cie. Tel. Brasileira pn
CCO
op
..
379
Mannesmann
Sid.
Cia.
Cia. Sid. Mannesmann pp .. 90 500
3 000
Cimento Paraiso op

Valer «m
Cri mil

Decreto-Lei 1401
Silves!

-""-—"

Valor am
Cr} mil

Fundos de
investimento

São Paulo — Através de venda efetuada pela Motortec, que atua como
concessionária da Embraer e fornece
grande parte dos componentes dos
aviões Bandeirante, a Sagres adquiriu
mais um aparelho, para as suas linhas
regionais da Amazônia. A compra foi flnanciada pelo Banco do Estado do Amazonas.

OP
030
20
Souza Cruz
Fertisul
PP
18D
30
Cia. Sid. Mannesmann OP 030
1C0
Cia. Sid. Mannesmann OP 090
15
Cia. Sid. Mannesmann OP 120 -2 100
Petrobrás ON 030
20
Petrobrás ON 090
500
Petrobrás PP 030 11 430
Petrobrás PP C60
235
Petrobrás PP 090
60
Petrobrás PP 120
20
Petrobrás PP 150
100
Samitri nov. bon. subs. OP 060
15
Samitri nov. bon. subs. OP 090
40
Vale do Rio Doce PP 030
350

CELIO PELAJO
CORRETORA DE CAMBIO
E VALORES S/A

Cota

Belo Horizonte — O volume de vendas da Usimec — Usiminas Mecânica
S/A deverá alcançar a Cr$ 843 milhões
810 mil, este ano, contra Cr$ 433 milhões
200 mil obtidos em 1975, segundo informou ontem a empresa, cujo faturamento registrou um crescimento de 2,120%
em quatro anos.
O plano de vendas para 1976 prevê
Cr$ 372 milhões 510 mil em equipamentos, Cr$ 429 milhões 480 mil em pontes
e estruturas, Cr$ 29 milhões 400 mil em
perfis soldados e Cr$ 12 milhões 420 mil
em diversos.
O faturamento da empresa evoluiu
de Cr$ 15 milhões 661 mil, em 1972,
quando foi criada pela Usiminas, para
Cr$ 347 milhões 683 mil, no ano passado. Desde 1974, o BNDE é o seu acionista majoritário, completando o capital,
em proporções menores, a Nippon Steel,
a Mitsui, a Ferrostaal e a Usiminas.

Mercado a termo
Foram as seguintes', cm resumo por papéis e prazos
operações i termo realizadas ontom na Bolia do Rio:

Data

A-emo.r 20-1 2,42 3 870
América do Sul 21-1 2,09 33 289
Am.K
20-1
0,68
I 359
Auxiliar 20-1 0,47 25 C.B6
Avmoré 30-12 9,81 19 550
Bahia 20-1 4,50 29 021
Ba.u.irlt 20-1 0,95 299
Bsmerindui 22-1 3,13 128 147
Bandeirante. BBC 20-1 1,16 25 604
Banospa 22-1 l.íiB 103 33.
Banorle 22-1 0,79 44 654
Ba-ros Jordão 20-1 0,88 3 145
B:u,
20-1
0,87
64S
&<-N 22-1 2,B7 51 390
Besc 20-1 2,36 17 925
BiNC 20-1 1,22 84 453
BMG
12-1
2,33
40 209
Boston 20-1 1,14 12 857
Bozano Simonsen
21-1 1,24 43 033
Breducco 22-1 3,54 862 666
Braíi.a 20-1 3,95 6 584
Brant Ribeiro 15-1 0,67 802
Uravcllo 21-1 1,06 6 853
Çof.-nio 19-1 0,86 30 907
Com.nd 20-1 1,83 125 899
Cooeg 30-12 1.37 37 013
*-otibre 16-1 1,02 3
918
Credibanco 22-1 2,33 36 624
Cred toian 20-1 1,68 3 500
Creditum 21-1 2,45 3 786
Crefinan 19-1 47,24 19 972
C-ofisul 20-1 1,79 44 260
Crescinco 21-1 3,41 519 C66
Delapicve 21-1 1,21 3 507
Den_.i 14-I 1,60 12 053
Econ6m co 20-1 0,34 59 020
Fenicia 20-1 0,73 485
Fibenco 20-1 0,73 192
Fincsa 21-1 3,22 2C0 947
Finasul 21-11 3,29 44 926
Finey
22-1
1,12
6 224
Godov 20-1 1,83 3 651
Halles 20-1 1,04 28 8C0
Hssp.
20-1
0,44
1 014
Honvsul 22-1 0,72 I 124
Ind Decred 19-1 1,31 13 484
Indu-ved 20-1 0,80 422
Intercontinental 16-1 0,78 245
Investbanco 22-1 0,65 105 971
l-chpe 21-1 1,02 25 930
lor.ngi 151 2,36 46 484
Itau
22-1
4,65
533 840
Lar Brasileiro 21-1 0,87 51 648
Mais.nneve 20-1 3,00 14 188
Mantiqueira 1612 0,68 112
Marcello Ferraz 20-1 1,62 315
Market
22-1
1,17
258
Mercantil 19-1 1,00 56 638
Mcrkinvest 20-1 0,74 2 051
Minas
13-1
0,80
5 622
Mult nvest 22-1 0,49 4 941
Nacional 21-1 6,47 235 034
Nações 20-1 1,06 1 558
Nac. Brasileiro 22-1 0,81 4 554
Novo Ro
22-1
0,83
6 084
Paulo Willemseni 22-1 1,60 5 243
Produtora 20-1 4,23 599
Provai
20-1
0,90
550
Real 22-1 2,14 301 001
Residência 21-1 1,62 4 834
Sabbá
20-1
0,64
877
Satra 20-1 2,05 27 424
Sofinal 20-1 0,65 531
Souza Barrei 20-1 4,97 4 384
SPV.
20-1
0,88
1 234
Sup';cy 20-1 1,52 2 164
Tam-yo 22-1 1,30 5 401
Umuarama 22-1 1,04 I 926
Vila Rea
20-1
2,53
355
Vstacredi 22-1 1,11 52 970
Walo.-cs 20-1 1.30 642

•.'•.;'.*.;;. **
?(í$fc

volvidos em transações que movimentaram 8 bilhões de títulos das sociedades
integrantes do registro nacional, no ano
passado, representando um aumento,
relativo da ordem de 90% em relaçíio
a 1974.
A Bolsa de Valores do Rio de Janelro íoi a que mobilizou maior volume em
cruzeiros, negociando Cr$ 12 bilhões 990
milhões, seguida da Bolsa de São Paulo,
com Cr$ 9 bilhões 370 milhões; da Bolsa
de Valores Minas/Espírito Santo, com
Cr$ 362 milhões; da Bolsa do Rio Grande
do Sul, com Cr$ 77 milhões; e da Bolsa,
da Bahia, com Cr$ 39 milhões. • „„
As quatro maiores Bolsas e a do Pa*,
raná serão responsáveis pela média dlá-£
ria, que servirá de base à formação, pela.*
CNBV, do Índice Nacional das Bolsas de
Valores, uma avaliação diária da evoltu
ção da lucratividade ponderada das ações
negociadas no mercado nacional. Ainda
PREFERÊNCIA
em fase de testes, o índice funcionará
Outra empresa que obteve a prefe- brevemente, segundo técnicos da CNBV.
rêncla dos Investidores foi o Banco do MOVIMENTO
Brasil, tendo em vista a expectativa,
confirmada em setembro, quando do auForam os seguintes os resultados,
mento de seu capital, do pagamento de Bolsa por Bolsa, do mercado nacional de
dividendos e distribuição a seus investi- ações, no ano passado:
dores da significativa bonificação de
"**
Valor (CrS)
Quantidade
Valores
100%.
887
566
11 990
No entanto, segundo a CNBV, não Rio d» Janeira
3 850 390 456
9 370 217 028
3 970 330 537
São Paulo
foram somente as ações consideradas
77 964 342
150 44» 897
Minas/E. Santo
39 693 130
blue chíps que obtiveram boas negocia- Bahia
25 748 086
77 964 342»
57 108 373
G. do Sul
8 181 375ções, podendo se notar que papéis de R.Santot
3 261 567
32 768 781
transa22 435 644
segunda linha foram bastante
Paraná*
557 600
19
894
206
clonados, haja vista sua significativa Recife
1 189 988.
755 370
E. Rio de Janeiro
577 974
acs
I
relação
em
143
totais
nos
229
Florianópolis
participação
569 607
575 757
Brasilia
anos anteriores.
186 20S
931
136
Norte
G.
do
R.
•W.
450
Alagoas
De acordo com o levantamento, que
Ceará
à
vista,
negócios
os
apenas
considerou
22 912 067 177
• 094 626 105
TOTAIS
Cr$ 22 bilhões 900 milhões foram en-

Dccrcto-Lei 157

RH55 f.*'A!-,.;.',i-..:

H CAPITAL

l9 Caderno

D

Belo Horizonte — O valor e o volume de títulos negociados nas Bolsas de
Valores do pais, no ano passado, praticamente dobraram cm relação ao ano anterior, segundo levantamento divulgado ontem pela Comissão Nacional de Bolsas de
Valores (CNBV), que destacou a grande concentração de recursos nos papéis
emitidos pela Petrobrás, justificada pela
descoberta de novos campos petrolíferos
no pais.
No ano passado, foram negociados
8 bilhões 95 milhões de títulos, no valor de Cr$ 22 bilhões 912 milhões, contra Cr$ 12 bilhões 300 milhões registrados em 1974. A Bolsa do Rio liderou o
mercado nacional, negociando Cr$ 12
bilhões 900 milhões, cabendo a São Paulo a maior quantidade de títulos negociados: 3 bilhões 070 milhões.

Fundos fiscais

m

LUCRO LIQUIDO. DISPONÍVEL

Soxta-feirn, 23/1/76

D

CNBV diz que mercado nacional
duplicou volume no ano passado

Él
6000 —

w->M-uí-'.-> |M

•

?6AÇ-5S
640 080
pp 5 000
.. '51.52
000
7
.. 30 COO
12522
.. S0 °22
... 3C8 CO
.. 30 000
pp 2 8 0C0
.. IO CCO

'217
light on
860M
Light op
__8il/
Lojas Americanas op
Met. Abramo Eberle pp íl ¦¦ '0 030
28CÇ0
Mosbla op
4*_ «00
Mesbla pp
Moinho Flum. Ind. Ger. op o/ 4 000
500u
Metalon op
122 OCO
Nova América op
3 500
Pains div. ex. 75 pr. pp
906 878
Petrobrás on
J
Petrobrás pn
jJU
4 832 598
Petrobrás pp
\H3,
Pet. Ipiranga op
000
28
Pet. Ipiranga pp
,A]?À
Ref. Pet. Manguinhos on
}?xSx!
Rio-Grandense pp
Souza Cruz Ind. Com. op .... 3690^0
Samitri - Min. da Trind. op 292 000
'_'00U
Samitri nov. bon. subs. op
Sano - Ind, e Com. pp ... fOCvO
16 OCO
Supergasbrás op
2 CM)
Sonac div. llp/rata pp ....
^030
Sid. Pains pp
000
op
5
Sondotécnica
ZrZn
Sondotécnica pp
,'°$
Refrig.
Springer
pp
T. Janer-Com. e Ind. pp .... 27 000
1 356
Unibanco União Bancos pp
500
Unipar - U. I. Petrq. ob e/
..
;«|500
I.
Pelrq.
U.
pe
Unipar
1 439 684
Vele do Rio Doce pp
314 000
White Martins op

Abt.

Tipo/
Direitoi

Acesita — A. E.
Itabira
São Paulo Alpargatas
São Paulo Alpargatas
Aço Norto
Bangu - Prog.Jnd.
Bco. da Amazônia
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Bco. Estado Bahia
Bco. Estado Bahia
Bco. Est. da
Guanabara

«x/div

Quantldado

Volume
(CrS)

Prato
Médio

1 449

1 033,14

1,24
2.66
2,50
0,75
0,45
0,75
3,03
3,88
0,65
0,71

1 370

986,40

0,72

59C,21

0,85
3,82
0,93
1,08
0,94

2 848
161
804
079
1
187
1324
24 733
44 605

533

Bco. EM. da
Guanabara

PP
698
c/div
6 259
op
Belgo Mineira
525
011
Bco. Est. de S.P.
1 390
Bco. Est. de S.P.
pp
778
Bco. Itaú
pn
Bco. Nacional on
894
c/bon ox/sub
800
Bco. do Nordeste on
B:o. do Nordeste pp
.650
c/div c/bon
Bozano Sim. —
1-475
op
Com. Ind.
Bozano 5im. —
878
pp
Com. Ind,
Bco. Brasileiro
pn 536
Oesc.
on 362
Bradesco de Inv.
op 3 866
Brahma
Brahma
pp 8 640
Bras. Energia
op 2102
Eletric
Centrais Eletric. S.P.
pp 918
Casa José
363
Silva Con.
PP
Souza Cruz
op 12 945
Ind. Com.
1 532
Cia, Sld. Nacional
pn
1 428
Cia. Sld. Nacional
pp
483
Cia. Tel. Brasileira
on
660
Cia. Tel. Brasileira
pn
Docas de Sanlos op
600
c/div c/bon
Docas de Santos op
240
ex/div ex/bon

3 528,55

428,19
2 010,00
809,25
84,15
993,00
74 873,63
173 198,83
346,45

23 901,30
488,25
1 495,96
735,20
867,18

235,00

Mix.

(CrS,

Min.

Méd.

Ind. d«
% il
Lucrai.
Méd.
Dia Ant. om 75

1,28 1,28 1,28 1,25 1,27 -2,31 10,44
0,79 0,80 0,80 0,00 0,79 Est. 01,28
071 071 0,71 0,71 0,71 2,90 102,90
0,27 0,28 0.30 0,27 0,28 7,69 100,00
0,48 0,47 0,48 0,47 0,48 Est. 129,73
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 Est 97,47
3,05 3,08 3,10 3,01 3,04 - 0,65 09,75
3,90 3,78 3,90 3,76 3,81 - 1,04 111,40
0,30 0,75 0,75 0,30 0,34
070 0,70 070 0,70 0,70 Est. 100,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 1,27 0,65 0,65 0.65 0,65 0.65
95,59
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Est. 105,63
0 95 0,91 0,95 0,91 0,94 4,44 110,59
3,98 3,82 3,93 3,81 3,85 - 1.28 117,74
110 1,10 1,10 1,10 1,10 Est. 103,77
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Est. 1C0.C0
0 97 0 97 0.97 0,97 0,97 Est. 100,00
0',97 0.97 0,97 0,97 0,97 Est. 1CÇ.Ç0
190 1,95 1..3 1,90 1,93 1,05 106,63
2.57 2,55 2,58 2,55 2,57
0 52 0 50 0,52 0,50 0,51 2,00 110,87
0,70 0,68 0,70 0,68 0,69 1,47 98,57
120 120 1,20 1,20 1,20 -4,00 114,29
120 120 1,22 1,20 1,21 0,83 103,42
137 1,38 1,37 1,27 1,32 -2,22 104,76
0,78 0,77 0,/8 0,77 0,78 2,63 108,33
1.02 1,03 1,03 1,02 1,03 0,98 100,98
114,75
0 70 0,70 0,70 0,70 0,70
0,94 ü,98 0,94 0,93 0,93 -2,11 109,41
0 87 0,88* 0,88 0,87 0,88 1,15 102,33
0 18 0,19 0,19 0,18 0.18 Est. 1C0/00
0,18 0,16 0,18 0.16 0,17 - 5,56 94,44.
0,52 0,50 0.55 0,50 0,51 - 3,77 96,23
0 50 0,52 0,52 0,50 0,51 2,00 100,00
3 95 3,86 3,95 3,82 3,89 - 2,£2 112,43
3.C0 3,C0 3,05 3,00 3,00 -0,99 111,11
0,60 0,60 0,60 0,60 0,63
100,00
1.58 1,61 163 1,56 1,59 -0,63 106,71
1,04 1,06 1,03 1,03 1.C6 1,92 103,92
103,00
0 49 0,49 0,49 0,49 0,49
0,92 0,92 0.92 0,92 0,92
1C0.03
1,17
108,33
1,20
1,16
1,15
1,20
1,65 1,67 -2,34 118,44
1,65 1,68
1,68
1,90
11,77
1,90
1,90
1,90
1,90
1,94. 1,04 117,58
1.90
1,90 2,00
2 00
1,28
100,00
0,78 0,78 0,78 0,76 0,77 0 79 0,79 0,79 0,79 0,79 - 1,25 103,95
0 93 0,95 0,95 0,92 0,94 - 1,05 108,05
0,30
103,45
0,30
0,30
0,30
0,30
1,00
107,53
1,00
1,00
1,00
1,00
1.11 -4,31 114,43
1,10
111
1,11
lll
3,14 3,17 -0,31 112,41
3,18 3,20
3,18
0,74 0,74 Est. 0,74
0,74
0,74
0,96 0,98 2,08 106,52
0,93
0,96
096
1,-6 0,95 1C6.C0
1,03
1,07
1.03 1,05
1,36 - 2,16 *
1,36
1,36
1,26
1,36
0,50 8,70 106,38
0,50
0,50
0,50
0,50
0,56 1,82 105,66
0,55
0,56
0,55
0,55
1,20 -7,69 120,00
1,20
1,20
1,20
120
3,41 -0,58 110,71
3,50
3,36
3,45
3,50
4,20
125,37
4,20
4,20
4,20
4 20
4,52 0,89 120,21
4,62
4,43
4,50
462
0,64
3,23
98,46
0,64
0,64
0,64
0.64
1,19 6,25 106,25
1,18
1.20
1,20
1 18
104,29
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
2,50
105,41
1,56
1,54
1,60
1,54
1,55
2,73
114,46
2,85
2,90
2,82
2,90
2,90
0,27
128,07
3,65
3,50
3,80
3,50
3,80
130,48
1,15
3,51
3,50
3,60
3,50
3,60
113,08
1,47
3,52
1,45
1,50
1,50
1,45
116,22
1,29
1,26
1,33
1,30
1.26
92,86
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
116,15
1,51
Est.
1,55
1,45
1,45
1,55
112,36
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,19
97,81
1,30
1,34
1,39
1,30
1,37
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
90,91
0,80
Est.
0.82
0,72
0,72
0,82
101,41
Est.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,08
800,00 800,00 800,00 8C0.OO 800.C0
3,81
110,99
1,01
1,00
1,01
1,01
1,00
0,33
123,39
3,C6
3,C3
3,13
3,08
3,10
1,63
112,63
2,14
2,20
2,10
2,10
2,20

Mercado fracionário
tlluiaa

Fch.

0,97
1,80

1 598,50

2,46

678,50

0,46

1 885,29

0,66

619,20
362,00
553,43
10 995,99

1,16
1,00
1,18
1,27

1 513,44
578,34

0,72
0,63

308,55

0,85

36 480,45
1 072,40
1 152,79
82,11
336,60

2,82
0,70
0,81
0,17
0,51

900,00

1,50

228,00

0,95

(operações à vista)
Tiluloi

Tipo/
DIraitoi

Volume
Quantl.
dado (CrS)

Mot. Abramo Eberle
pp
400
ex/bon
Eletromar —
op 580
Ind, Bras.
op 312
Ericsson
op 160
Forro Brasileiro
Forro Brasileiro
PP 227
Fertisul - Fert.
do Sul
pp 565
Metalúrgica Gerdaui
pp 333
Kelsons - Ind.
e Com.
PP 924
op 6 518
Light
cp 17 124
Lojas Americanas
op
Lojas Bi c.-sileiras
ex/div 794
Cia. Sid.
op
3 993
Msnncsmnnn
Cia. Sid.
3 047
Mannesmann
PP
500
op
Marcovan
150
op
Melalflex
150
Melalflex
PP
272
Metal Leve
PP
op
1721
Mesbla
998
Mesbla
PP
Nova América
op
776
Pains Div,
Ex 75 Pr.
1 250
pp
Cimento Paraíso
op
875
Petrobrás
on
9 191
Petrobrás
1 104
pn
Petrobrás
PP 31774
Poulista Forca Luz
op
ex/div
419
Rio Grandense
1 234
PP
Samitri — Min.
da Trind.
op
1 746
Samitri Nov.
Bon Subs
4815
op
Supergasbrás
op
240
Sdnac Div.
11 P/Rata
600
PP
¦
Springer Refrig.
260
op
Springer Refrig.
648
pp
T. Joner Com.
582
c Ind.
pp
Unipar - Un.
Ind. Petra.
pn
4 060
End
Vale do Rio Doce
PP 14 583
896
White Martins
op

Pra»
Médio

180,00

0,4*)

464,00
343,20
288,00
317,80

0,80
1,10
1,80
1,40

1017,00
499,50

1.80
1,50

924,00
6 730,78
53 514,53

1,00
1,03
3,13

476,40

0,60

15 370,95

3,85

8 988,65
125,00
97,50
150,00
884,00
1 548,90
969,02
403,52

2,9$
0,25
0,65
1,03
3,25
0,90
0,97
0,52

1 375,00
31 450,94
4 635,75
143 541,85

1,10
0,55
3A1
4.2Q
4,52

310,06
1 839,15

0,74
1,49

6 350,20

3,64

16 735,27
296,00

3,48
1,23

372.C0
78,00
226,80

0,62
0,30
0,35

407,40

0,70

3 922,00
44 276,97
1 909,60

0,97
3,04
2,13

481,25

1
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em milhões

Grilico Rafael - JB

BNDE aumenta
recursos
para química

Petrobrás quer investir
maciçamente em produção
e exploração neste ano

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico aumentará consideravelmente os recursos direcionados ao setor químico
e petroquímico. Este ano, os desembolsos efetivos do Banco a
empresas privadas e a esquemas
tripartites de participação acionária deverão atingir os CrS 2
bilhões e 800 milhões.
Em meados de março o BNDE
deverá assinar o documento
através do qual se associa com a
Petroquisa para a formação da
Cia. Petroquímica Pólo Sul (a
razão social da empresa ainda
não está definida) juntamente
com o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul.
Essas informações prestadas
por pessoal de nível técnico junto ao Ministério do Planejamento em Brasilia demonstram que
apesar das expectativas do menor crescimento do Produto Interno Bruto não existe qualquer
intenção de redução drástica no
programa de expansão da petroquímica.
Os desembolsos do BNDE
para o setor quimico e petroquimico em 1977 estão estimados em
Cr$ 4 bilhões. Em 1978 as estimativas são de um desembolso da
ordem de Cr$ 5 bilhões e em
1979 espera-se atingir os Cr$ 7
bilhões.
Do ponto-de-vista dos empreisários do setor petroquímico a
implantação do Pólo Sul não é
vista com preocupação. Com raras exceções os empresários consideraram que o mercado brasileiro deverá crescer o suficiente
para comportar todos os três pólos e até poderia se pensar num
pólo de resinas e matérias-primas para plásticos no Rio de Janeiro, para dentro de no máximo
10 anos.
A Rhodia, que detém cerca
de 42% do mercado brasileiro de
fibras sintéticas, está vendo a
Safron Tejjin, com fábrica instalada no Pólo Petroquímico de
Camaçari, aumentar dia a dia
sua fatia no mercado nacional.
Segundo informações do setor o crescimento da Safron em
1975 superou muitas expectativas e atualmente a fábrica na
Bahia está trabalhando a plena
carga.

A Petrobrás deverá Investir Cr$ 7 bilhões 372
milhões em 1976. A maior parcela é destinada aos
setores de exploração e produção de petróleo, com
Cr$ 6 bilhões 100 mil. A área de transporte ficará
com Or$ 978 milhões 952 mil, sendo que em refinação
serão Investidos CrS 293 milhões 300 mil.
Informou a empresa que esses investimentos
poderão ser aumentados, dependendo das ntc*-ssidades, uma vez que o custo da exploração de um poço
e a entrada dele em produção são despesas variáveis.
E* difícil prever o custo exato de cada perfuração,
pois sempre acontece em condições diferentes de
localização, profundidade, etc.
RECURSOS EXTERNOS
Asseguram fontes ligadas à empresa que os recursos para esses investimentos poderão ser próprios, dependendo da disponibilidade de capital de
giro. Porém, a Petrobrás conta também com linhas
de crédito externas: 250 milhões de dólares do Banque Credit Lionays, 150 milhões de dólares do Bank
of America e outros 150 (milhões do Libra Bank.
Ainda em termos de investimento, em relação a
1974, houve um aumento de 110%.
Dos OrS 6,1 bilhões para exploração c produção de petróleo, a empresa não tem exatamente um
planejamento para cada área do pais, onde operam
atualmente 49 equipamentos. Mas já foram definidas as locações exploratórias que terão prioridade
de perfuração na plataforma continental.
No setor de produção, Informa a Petrobrás que
devêramos atingir a 10,4 milhões de metros cúbicos
(cerca de 65 milhões de barris), sendo 80% provenientesdos campos terrestres e 20% da plataforma
continental.
REFINO AUMENTA
No decorrer de 1976 a Petrobrás irá desenvolver
um projeto para construção de nova refinaria na
Amazônia, com capacidade para processamento de
4 mil 770 metros cúbicos de petróleo (30 mil barris/
dia), correspondendo a quase quatro vezes mais o
volume atual da Refinaria de Manaus. Prevê-se
para o final do ano a conclusão, no Paraná, da Refinaria de Araucária, que produzirá 20 mil metros
cúbicos por dia (125 mil 800 barris). A carga
Mora a ser processada pela empresa no petroano deverá alcançar a 55 milhões de metros próximo
cúbicos
• 346 milhões de barris) inclusive nafta e liquido
de
gas natural, representando aumento de 5,7% sobre
a previsão de 1975. A produção de produtos
toros poderá atingir 51 milhões de metros petrolíde combustíveis, 1,3 milhão de toneladas de cúbicos
matena-prima petroquímicas, 654 mil toneladas de
asfalto e 307 mil metros cúbicos de lubrificantes, entre outros.
No setor de transportes, a Frota Nacional de
Petroleiros (Fronape) deverá contar com capacidade de carga, em 1976, superior a 2,8
de toneladas de porte bruto (TPB), devendomilhões
receber atad0 a*-o. cinco navios num total de
fí1,.110.,d^°rrer
414 mil TPB. Espera-se que a movimentação
global
de petróleo e derivados alcance 56 milhões
de toneladas métricas, 6,7% inferior ao
previsto para 1975.

Recuo em S. Paulo
foi de 33 pontos

Títulos

São Paulo — A Bolsa de Valores de São
Paulo, no seu fechamento, apresentou ontem
um índice Inferior ao movimento anterior, com
um recuo de 33 pontos. O mercado a termo
elevou o número de seus negócios para 59,
movimentando 2 milhões 912 mil títulos e um
volume de Cr$ 10 milhões 890 mil.
Foram efetuados 2 mil 28 negócios no pregão de ontem, envolvendo 21 milhões 152 mil
781 títulos, representando um volume de Cr$
51 milhões 265 mil. Novamente, a ação da Petrobrás PP, c/15, com Cr$ 10 milhões 175 mil
470, representando 25,51% do movimento de
operações à vista, foi a mais negociada.

Cotações
IHuht

Abart.

Acesita op
Aço- ViII op
AGGS qp
AGGS pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
Amazônia on
América Sul pn
And Clayton op
Arno pp
Artex ' op
Artex pp/b
Bandeirantes pp
Belgo Mineira op
Benzenex pp
Bergamo op
Bergamo pp
Bic Monark op
Boz Simon In cn
Boi Slmon In pn
Brad Invc.f pn
Bradesco on
Bradesoo pn
Brahma op
Brahma pp
Brasil pp
Brasil on
Br-iimet op
CTB on
CTB pn
Cacique op

*""?

1,30
1,40
0,79
0,72
2,90
2,78
0,76
0,90
0,87
1,82
0,52
0,65
0,54
3,95
0,71
1,40
1,40
0,48
0,52
0,52
1,00
1.30
1,20
1,20
1,35
3,90
3,07
1,25
0,16
0,49
0,80

Min.

Mi».

Faeh.

Clüãüt

1,28 1,30 1,28 610
1,40 1,40 1,40 8
0,79 0,80 0,80 9
0,72 0,73 0,73 14
2,89 2,90 2,89 260
2,74 2,78 2,74 126
0,75 0,76 0,75 154
0,90 0,90 0,90 37
0,87 0,88 0,88 59
1,82 1,82 1,82 5
0,52 0,52 0,52 15
0,65 0,65 0,65 5
0,54 0,54 0,54 58
3,82 3,95 3,83 908
0,70 0,72 0,72 51
1,40 1,40 1,40 5
1,40 1,40 1,40 5
0,48 0,48 0,48 11
0,52 0,52 0,52 152
0,52 0,52 0,52 234
1,00 1,00 1,00 66
1,30 1,30 1,30 8
T.20 1,25 1,23 156
1,20 1,20 1,20 15
1,35 1,35 1,35 21
3,78 3,90 3,78 2 190
3,07 3,12 3,10 230
1,25 1,25 1,25 20
0,16 0,17 0,16 33
0,48 0,49 0,48 214
0,80 0,80 0,80 5

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
OOO
000
000
000
000

Cacique pp
Casa Angio op
Cosa Anglo pp
Ce!m op
Cesp pp
Cica pp
Cidamar pp
Cimaf op
Cimetal op
Cimct.il pp
Cobrasma op
Cobrasma pp
Com. o Ind. SP pn
Concrorex pp
Confrlo ppb
Const. A. Llnd. pp
Consi. Beter pp
Convul op
Cônsul ppb
Copas op
Docas Sanlos op
Docas Santo, op
Du/atex op
Duratex po
Econômico pn
Ed. Guias LTB op
Elekeiroz pp
Eluma pp
Ericsson cp
Est. S. Paulo pp
Est. S. Paulo on
Estrela op
Estrala pp
FNV ppa
Fer. Um. Brás, pp
Fcrtiplan op
Fortiplan pp
Fin. Bradesco on
¦fin. Bradesco pn
Ford Brasil op
Francês Ital. pn
Fund. Tupy pp
Heleno Fons, op
Hlndl op
Incisa- pp
Ind, Vlllares op
Ind. Vlllares op
Ind. Vlllares ppb
Ind. Vlllares ppb
Inds, Romi op
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa on
Itausa pn
Kelsona op
Light op
Mngncsita op
Manah op
Manah pp
Mangcls Indi. op
Máqs. Piraf. pp
Melhor SP
Mendes Jr. pp
Mcrc. S. Paulo on

Abart.
0,89
1,58
1,40
0,60
69
0,60
0,50
1,80
í.eo
1,80
2.65
2,95
1,03
1.65
0,30
0,64
0,30
1.17
1.23
0,99
1.03
1,60
26
1.02
1.00
1,65
0,88
0,57
1.18
1.14

Min. Máx
0,89
1,58
1,40
0,58
0,68
0,58
0,50
1,80
i,eo
1,80
2,65
2,88
1,03
1,65
0,30
0,64
0,30
1,17
1,21
0,99
1,03
1,59
1,26
1,02
1,00
1,60
0,B8
0,57
1,18
1,13

0,90
1,60
1,40
0,60
0,70
0,60
0,50
1,80
i,80
1,80
2,65
2,95
1,03
1,65
0,30
0,64
0,30
1,17
1,23
0,99
1,06
1,63
1,26
1,03
1,00
1,66
0,88
0,60
1,12
1,18

1.01 1,01 1,01
1.10
1,13
4,30
1,12
0,85
0,90
1,12
1,12
0,80
1,00
1,27
0,55
0,31
1,20
1,20
0,06
1,70
0,33

1,10
1,13
4,30
1,10
0,85
0,90
1,12
1,12
0,80
1,00
1,27
0,55
0,31
1,20
1,20
0,06
1,70
0,33

1,10
1,25
4,30
1,12
0,85
0,90
1,12
1,12
0,60
1,00
1,27
0,55
0,31
1,20
1,20
0,08
1,70
0,33

1.11
1,00
1.51
1,26
0,73
1.15
1,56
7,10
1,90
1,10
0,85
1,40
2,65
1.03

1,11
1,00
1,50
1,25
0,73
1,15
1,56
2,05
1,90
1,10
0,85
1,40
2,65
1,02

1,11
1,00
1,51
1,26
0,73
1,16
1,56
2,10
1,90
1,10
0,85
1,40
2,65
1,03

2.50 2,50 2,50

Fach.
0,90
1,60
1,40
0,58
0,69
0,58
0,50
1,80
1,80
1,80
2,65
2,88
1,03
1,65
0,30
0,64
0,30
1,17
1,21
0,99
1,05
1,63
1,26
1,03
1,00
1,60
0,88
0,57
1,18
1,18
1,01
1,10
1,25
4,30
1,10
0,85
0,90
1,12
1,12
0,80
1,00
1,27
0,55
0,31
1,20
1,20
0,08
1,70
0,33
2,50
1,11
1,00
1,50
1,25
0,73
1,15
1,56
2,05
1,90
1,10
0,85
1,40
2,65
1,02

Quant.

000
41 000

371 000
21 000
254 000
10 000

5 000
5 000

154
97
56
10
10
60
3
33
37
83
182
20
20

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
OCO
000
003
000

7
17
104
154
33
37
96

000
000
000
000
OOO
000
000

35 000
340 000

000

11 000
10 000
141 000
15 000
36 000
10 000
7000

218 000
70 000
31 000
000
11
153
60
47
7
324
16
29
170
170
7
77
20
20
3
20

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

60 000
WOOO

Títulos

Abart.

ASSOCIADO AO BANK Of LONDON «. SOUTH AMCÍICA IIMIICO

Centro: Rua do Carmo, 27 -Tels.: 224*8277 / 242-6030
Copacabana: Av.Copacabana, 591 -Tel,: 255-4019
Petrópolis: Av. 15 de Novembro, 675 - Tel.: 42-1340

Depois de 102 dias, diz
Araken que 10 áreas vão
ser abertas para disputa

Arrecadação do ICM no Rio
teve aumento de 10,61% em
1975 comCr$ 7,1 bühões

Brasília — Após 102 dias de trabalho, o conlfcrato
de serviço com cláusula de risco estará pronto para
ser colocado em licitação: na quinta-feira, dia 29,
o Conselho de Administração da Petrobrás vai aprovar os resultados desse trabalho, desde a formulação dos documentos necessários à habilitação para
a disputa das 10 áreas selecionadas até o texto final
do contrato.

A arrecadação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICM) no Estado do Rio de
Janeiro em
1975, alcançou a soma de Cr$ 7 bilhões 155
milhões
e 392, ° t*lue s-en-flcou um aumento de
íEm»
iu,_i70 em comparação ao ano anterior.
1974
este crescimento foi de 9,97% confrontadoEmcom
o
ano precedente.
Segundo os dados preliminares divulgados pela
Secretaria, de Fazenda estadual, o maior volume de
arrecadação ocorreu no mês de dezembro,
com o total de Cr$ 759 milhões 411 mil 161, o
quê
tou em preços correntes, um acréscimo derepresen12,55%
sobre o mes anterior e, 48,79% sobre o mesmo
mês
do ano anterior.
Evolução do ICM
Após a fusão dos dois Estados — o antigo Estado do
Rio e a Guanabara — ocorreu durante todo o ano de
1975 um crescimento paraleio na arrecadação do ICM
nas duas regiões que eram
politicamente divididas: enquanto na região fluminense o aumento na arrecadação se situava em 10,13%
em comparação com o volume global do ano anterior,
na área carioca o crescimento foi de 10,86% para
o mesmo periodo considerado.
O total arrecadado na
área do antigo Estado do
Rio foi de Cr$2 bilhões 351
milhões 502, durante o ano
de 1975, enquanto na exGuanabara esta soma atingiu Or$ 4 bilhões 804 milhões 680 mil 893. Em relação ao mês de dezembro es-

A empresa selecionou 10 áreas, no médio Amazonas e na plataforma continental ao longo da
costa. Seu presidente, sem mencionar a localização
exata dessas áreas, contou que a Petrobrás procurou
selecionar aquelas que os estudos indicaram maior
probabilidade de êxito. Elas foram definidas por coordenadas geográficas com os quatro vértices que
as definem, estando todas em bacias sedimentares.
E variam entre 2 mil 500 a 3 mil quilômetros quadrados, tanto maiores quanto mais próximos da
linha do Equador.

O primeiro órgão
governamental a defender a realização do contrato de serviço com
cláusula de risco, a ser
firmado entre a Petrobrás e empresas estrangeiras para a exploração
de petróleo no Brasil, foi
o Conselho Nacional de
Petróleo, entre os anos
de 1968 e 1969, através
de memorial assinado
pelos engenheiros e geóiogos da antiga Divisão
Técnica do órgão.
Nesse documento, os
técnicos do CNP defendiam esse tipo de contrato argumentando que,
na época, era muito dificil para a Petrobrás realizar sozinha toda a pesquisa petrolífera no país.
Foram inclusive, na
ocasião, sugeridas áreas
para serem objeto desses
contratos. As áreas selecionadas pelos técnicos
do CNP, provavelmente
as mesmas a serem escolhidas agora pela Petrobrás, estão situadas nas
bacias paleozóicas (sedimentores) do Médio
Amazonas, Paraná e Maranhão-Piaul.
A idéia dos técnicos do
CNP não foi aceita e o
memorial nem chegou a
ser divulgado. O argumento usado para o
seu arquivamento era de
que não existiam, naquele momento, condições
políticas para a realização de contratos dessa
natureza. Hoje, passados
quase oito anos, o contrato de risco está prestes a se tornar realidade
e — o mais paradoxal —
o CNP, autor primeiro
da idéia, não foi convidado para integrar a
Comissão Técnica encarregada de elaborar o
contrato de risco brasileiro.

247 000
456 000

BANCO NOVO RIO DE INVESTIMENTOS S.A.
NOVO RIO CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS S.A.
NOVO RIO SA. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

LETRAS
DE CÂMBIO
NOVO RIO

Os editais, um para cada área, serão publicadas
ao final de fevereiro, nos maiores jornais brasileiros e nos mais importantes do mundo. Entre a aprovação pelo órgão colegiado da Petrobrás e as assinaturas dos contratos deverão correr 120 dias, segundo a previsão de seu presidente, General Araken
de Oliveira: 30 dias para a publicação dos editais,
mais 30 para a apresentação das propostas, mais
60 para julgamento e contratação.

A IDÉIA DO CNP
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A escolha
do lucro
certo.

Brasilia — Após unia
reunião de quase três horas com o Presidente
Geisel, o Ministro das
Minas e Energia, Sr
Shigeaki Ueki, informou
que a divulgação do
edital para os contratos
de risco só será realizada
no início do mês de fevereiro.
A informação foi
transmitida pelo secretário-geral do Ministério
das Minas e Energia,
professor Arnaldo Rodrigues Barbalho, acrescentando que, na entrevista
a ser concedida pelo
Ministro Ueki hoje à imprensa, o assunto contrato de risco não será
mencionado. Com essa
declaração, o Ministro
das Minas e Energia desmente a notícia de que
o edital elaborado pela
Petrobrás sobre os contratos de risco seria
divulgado hoje.

-

Afirmou o General Araken de Oliveira, em conversa com os jornalistas na sala dos ministros no
3.° andar do Palácio do Planalto, que todas as informações geológicas disponíveis sobre as áreas selecionadas serão vendidas pela Petrobrás às empresas vencedoras, desde, evidentemente, que elas as
queiram. Essas informações são apenas indícios e
não indicadores absolutamente exatos, mas que são
suficientes para se prever probabilidade de sucesso,
dentro naturalmente da aleatoriedade da geologia.
A pressa em colocar em execução o contrato de
risco, pela necessidade de se obter petróleo com
urgência, limitou o número de áreas selecionadas
e suas licitações. O presidente da Petrobrás explica
que se 25 empresas, por exemplo, apresentam propostas, e cada uma apresenta duas, uma para cada
área, a Petrobrás terá 50 opções para julgar. E, como é muito complexo esse julgamento, as soluções
irão demorar certamente. Porem, numa segunda
etapa novas áreas já selecionadas e outras em estudos terão sua exploração licitada. O General Araken de Oliveira revelou que há pouco mais de 30
empresas interessadas, entre elas empresas nacionais associadas a estrangeiras.

ARRECADAÇÃO DE ICM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 197S
Preços
_
Em

EX. GB

Min.

Mix.

Fach.

1,02
1,05
1,13
1,00
2,60
2,00
1,66
1,79
1,41
1,13
0,55
0,38
0,17
0,19
0,82
4,60
3,48
4,00
1,86
1,84

1,00
1,05
1,13
1,00
2,60
1,99
1,66
1,79
1,41
1,12
0,55
0,38
0,16
0,17
0,82
4,47
3,48
4,00
1,86
1,84

Rd. Atlântico op
Real on
Real pn
Real Cia. tnv. on
Real Cia. Inv. pn
Real de Inv. on
Real de Inv, pn
Real Part. pn

0,80
0,65
0,65
0,66
0,75
0,63
0,63
0,56

0,80
0,64
0,60
0,66
0,75
0,63
0,62
0,56

0,80
0,65
0,66
0,70
0,76
0,64
0,64
0,56

0,80
0,64
0,64
0,70
0,76
0,63
0,62
0,56

Sadia Concor. pp
Scrvix Eng. op
Sharp pp
Sid. Açonorte op
Sid. Aç:norte pp
Sid. Guaira pp
Sid. Manesman op
Sid, Manesmann pp
Sid. Açonorte pp

1,40
0,45
1,60
0,80
0,85
0,72
3,90
3,00
0,85

1,40
0,45
1,60
0,80
0,85
0,72
3,90
3,00
0,85

1,40
0,45
1,60
0,81
0,88
0,75
3,90
3,00
0,88

1,40
0,45
1,60
0,81
0,88
0,74
3,90
3,00
0,88

Nacional pp
Sid, Riogrand. op
Sid. Riogrand. pp
Sifco. Brasil op
Sorana op
Souza Cruz op
Sta. Olímpia pp

,88
1,20
1,60
0,82
1,90
2,90
1,00

0,86
1,20
1,60
0,82
1,90
2,82
1,00

0,90
1,22
1,60
0,82
1,90
2,90
1,00

0,90 139
1,22 4
1,60 10
0,82 51
1,90 2
2,82 102
1,00 3

T. Janer pp
Tclesp. oe
Telcsp pe

0,80
0,17
0,40

0,78
0,17
0,40

0,80
0,17
0,41

0,78
0,17
0,41

Transparana op
Transparana pp
Tur. Bradesco on

2,00
2,25
1,00

1,99
2,20
1,00

2,01
2,25
1,00

1,9' 12 000
2,21 26 000
1,00 11 000

Unibanco pp
Unibanco on

0,79
0,70

0,79
0,70

0,80
0,70

0,80
0,70

Vale R. Doca pp
Vale R. Doce pn
Varig pp
Vlgorolli op
Vulcsbrás op

3,05
2,90
0,55
1,21
0,44

3,02
2,90
0,54
1,21
0,44

3,11
2,90
0,57
1,21
0,44

3,06
2,90
0,54
1,21
0,44

64
42
331
8

000
000
000
000
000
22 OOO
29 000

150
15
330
495
145

368
8
90
39

000
000
000
000

B 253 000

50
28
49
17

000
000
000
000
000
82 000
32 000
35 000
000
295 000
6 000
38'000
228 000
27 000
13 000
1 000
228 000
000
000
000
000
000
000
000

12 000
27 000
76 000

76 000
16 000
1 443
21
129
3
20

000
000
000
000
000
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Colortel é

Alagoas
vai ativar
seu cloro
Maceió — A Coordenação
do Complexo Cloro Químico
de Alagoas — COA — criada pelo Governador alagoano, Divaldo Suruagy, realizou ontem sua primeira
reunião, nesta Capital, para
iniciar os trabalhos de coordenação e implantação do
primeiro complexo no genero do Pais, sob a presidencia do Secretário de Planejamento, prof José de Mello.
À Coordenação e Planejamento S.A. — CLAN — dirigida pelo economista Rômulo Almeida, foi contratada
para realizar os estudos de
instalação da unidade centrai e das unidades de segunda geração, das indústrias de transformação.

Nova Iorque

-

Foi

Ações

a seguinte

Abart.

a média

Dow

Jones

Máx.

Min.

Fach.

949,62
196,83

933,96
193,13

943,48
195,57

na

Bolsa da Nova

processada
por"dumpingr
Brasilia — O Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (CADÊ) decidiu,
por unanimidade de votos, a
abertura de processo administrativo contra a Colortel
S.A. Sistemas Eletrônicos,
por considerar procedente a
denúncia apresentada pela
Rentv, no sentido de que a
Colortel, multinacional, esteria exercendo a prática de
áumping, no sentido de forçar a eliminação da concorrência, para futuro monopólio do mercado de aluguel
de TVs.

30
20

Industriais 940,26
Transportes 194,70

PRE(OS FINAIS
Pretos finais

na

Bolsa

da

Nova

Aírco Inc
20 5/8
Alcan Alum
22 1/2
Alliod Chem
40
Allis Chalmers
13 5/8
Alcoa
42 1/2
Am Airlines
5/8
Am Cyanamid
25 1/8
Am Tel & Tel
54 3/8
Amf Inc
21 1/2
Anaconda
18 1/4
Asa Itd
15
Atl Richfield
87 '5/8*
3/4
Avco Corp
6
Bendlx Corp
48 5/8
Bengult
20 1/4
Bothlchem Stael
38 1/2
Boeing
28
Bolse Cascade
26 1/4
Borg Warner
25 1/2
Braniff
10 7/8
Brunswick
12 7/8
Burroughs Corp
102
Campbel* Soup
34 3/4
Canadlan Pac Ry
14 7/8
Caterpillar Trac
76 3/4
CBS
56 3/4
Colanese
48 5/8
Chase Manhst Bk
26 7/8
Chassle System
38 3/4
Chrysler Corp
14
Clllcorp
28 1/2
Coca-Cola
90 5/8
Colgate Palm
30 1/4
Columbla Piet
3/4
Comsat (Communications SalelIllto)
24 7/8
Cons Edison
16 5/8
Continental Can
28 5/8
Continental Oil
68 3/4
Control Data
22 1/4
Corning Glass
51 7/8
CPC Intl
47
Crown Zellcrbach
40 3/8
Dow Chemical
106
Dresser Ind
tf 1/3

,_____„

Iorque,

ontem:

Iorque,

15
65

Abart.

Serv. Públicos 89,95
Ações 289,13

Mix.

91,00
292,15

Min.

fach.

89,15
287,00

89,98
290,07

'

Dupont
144
1/2
Eostarn Air
1/8
Eastman Kodak 113 3/8
El Paso Compeny 12 1/2
Esmark
36
5/8
Exxon
91
Falrchlld
48
5/8
Firestone
24
3/8
Ford Motor
51
5/8
Gen Dynamics 43 1/4
Gen Electric
53
1/4
Gon Foods
30
3/4
Gen Motors
62
5/8
Gen Tcll Elet
26
1/4
Gen Tire
21
Getty Oil.
168
1/4
Goodrich
24
Goodyear
24
3/8
Greco
27
3/8
Gt Atl & Pac
11
5/8
Gulf Oil
23
3/4
Gulf & Western 24 1/4
IBM Int Bus Mach 250
Int Harvastar 24 5/8
Int Nlckel
28
3/8
Int Paper
68
3/8
Int Tel & Tel
25
1/8
Johnson & Johnson 87 1/4
Kalser Alumin
28
3/4
Kcnnccolt Corp
34
llggott Myors
34
7/8
Litton Indust
10 ' 7/8
Lockheed Airc
7/8
LTV Corp
12
Manufact Hanover 31 5/8
Marcor Inc
29
7/8
McDonnell oug
62
Merck
65
1/2
Mlnn Mng & Mfg
59
3/4
Mobil Ofi
50
1/4
Monsanto Co
86
1/2
Nabisco
39
5/8
N-t Distillars
20
NÇR Corp
2S
3/8
NI Indust
15
1/2

;

ontem:

Atoes

12 000

000
000
000
000
000
000
000

66,63

Bolsa de Nova Iorque

Quant.

1,00
1,05
1,05
1,00
2,60
1,95
1,66
1,79
1,41
1,12
0,55
0,38
0,16
0,17
0,82
4,45
3,45
4,00
1,85
1,80

4^69

48,79

Fonte: Secretaria do Fazenda do Estado do Rio de Janeiro

No Rio, fontes extra-oficiais da Petrobrás taformaram que as áreas a serem colocadas em licitação para a exploração de petróleo na modalidade
de contratos de risco deverão estar situadas no Estado do Acre, Ceará, Maranhão, Bacia de Santos e
Bacia de Pelotas. Nestas áreas, segundo se informou,
a Petrobrás já havia realizado prospecções sem ter
obtido, no entanto, qualquer êxito.

1,02
1,05
1,08
1,00
2,60
1,95
1,66
1,79
1,41
1,13
0,55
0,38
0,16
0,19
0,82
4,60
3,45
4,00
1,85
1,80

12,55
16,55

EX. RJ

correntes

relação ao Em relação ao mesmo
mêi anterior mês do ano anterior

NOVO ESTADO

Todas as áreas que estão sendo pesquisadas e
perfuradas com magnífica probabilidade de êxito
pela Petrobrás, como por exemplo, os campos no
litoral fluminense (Garoupa, Pargo, Namorado e
Badejo), não serão em nenhuma hipótese atingidas
por essa modalidade de contrato, embora algumas
das áreas selecionadas possam estar nas proxlmidades desses campos. Ontem, ao final da tarde, o Presidente Ernesto Geisel e o Ministro Shigeaki Ueki
tomaram conhecimento de tudo o que foi feito, e das
próximas etapas, em longa conversa no Palácio do
Planalto com o General Araken de Oliveira.

Merc. S. Paulo pn
Mesbla pp
Moinho Sant. op
Moinho Sant, on
Nord, Brasil pp
Nord, Brasil on
Noroeste Est, pp
Noroeste Est. on
Noroeste Est. pn
Olero! pp
Orniex pp
OxigGnio Br. op
Paranapanema op
Paranapanema pp
Paul T. Luz op
Petrobrtís pp
Pelrcbiás on
Petrobrás pn
Pirelli cp
Pirelli pp

tas quantias alcançaram,
respectivamente, CrS 237
milhões 986 mil 604 e,
OrS 521 milhões 424 mil 557.
A preços correntes, a participação da ex-Guanabara
obteve um aumento de
16,55% e o ex-Estado do Rio
de Janeiro, 4,69%, durante
o mês de dezembro em comparação com o mês anterior.
No conjunto do pais, a
participação relativa do Estado do Rio de Janeiro é de
12,27% no volume global de
arrecadação de ICM do
Brasil, como a segunda unidade maior arrecadadora,
precedida de São Paulo que
contribui com 46,5% do total e, seguida do Rio Grande do Sul, com 9,01%, Minas
Gerais, com 8,06% e Paraná, com 6,98%.

Northwest Airlines
Occidental Pet
Olin Corp
Otls Elevator
Owens Illinois
Pacific Gas & El
Pan Am World Air
Penn Central
Pepsico Inc
Pfizer Chaa
Philip Morris
Philips Pet
Polaroid
Procter & Gamblt
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
•Rockwell Intl
Royal Dutch Pet
Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
STD Oil Callf
STD Oil Indiana
Sun Oil *
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twcnt Cant Fox
Union Carbid*
Uniroyol
United Brands
US Industries
US Steel
West Union Corp
Westh Elect
Woolworth
Xerox Cora»

.

27
*5
**9
38
58
22

5/8
V8
5/8
1/8
1/2
7/8
1/2
1/2
5/8
1/2
1/2
1/2

73
26
17
fi
35
V4
24
6 1/2
31
25 i/a
42
46 1/2
18 3/8
68 7/8
49 1/2
12. 7/8
62 3/8
44
30 1/4
42 1/2
10 7/8
28 3/8
29 1/4
26 1/8
115 5/í
23 1/8
3/8
12
69 7/8
7/8
1/2
1/8
75 7/8
17 5/B
15 5/8
23 7/8
!:/ 1/2

20 JORNAL uu üKAaiL
PREÇOS
PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELIGIOSOS
E FÚNEBRES NO JORNAL 00 BRASIL
IARGUHA ALT.URA
D. ÚTEIS
DOMINGO
4,5 cm 4,0 cm
Oí 368,00
CrS
528,00
-*,5cm 9,0 cm
Cr$ 82B.00
CrS 1,188,00
8,0 cm .4,0 em
C'f 736.00
CrS 1.0L6.00
0,0 cm 5,0 cm
C'$ 530.00
CrS 1,320.00
9,0 cm 7,0 cm
CrS 1.288,00
OS 1,B'18,00
3.0 cm 10.0 cm
OS 1 840,00
Crs 2. r,40,00
13,5 cm 5.0 cm
OS 1.380,00
CrS 1.980,00
73,5 cm 7,0 cm
OS 1.932,00
CrS 2.772,00
13,5 cm 10,0 cm
Cr$ 2 760,00
CrS 3.900,00
18,0 cm 5,0 cm
CrS 1.840.00
Cr$ 2.G.10.00
18,0 cm 8,0 cm
CrS 2.944,00
CrS 4,224,00
18,0 cm 10,0 cm
CrS 3 680,00
OS 5.280,00
18,0 cm 15,0 cm
C/S 5.520.00
CrS 7.920,00
2?,5 cm 10.0 cm
CrS 4.600.00
CrS 6,600.00
22,5 cm 15.0 cm
Crí C.900,00
CrS 9.900.00
O JORNAL 00 BRASIL- RECEBE ANÚNCIOS RELIGIOSOS E
fúnebres até às 23 horas.

Falcão

manda

extraditar

Bandeirante incéndeia-se
na

estudante suíça acusada de
ligação

com

pista

Var-Palmares

Salvador — Marie Hélène Russi, 28 anos, nascida em Lausanne, Suíça, e no Brasil desde os três
presa pela Polícia Federal e vai ser extraditada em três dias. O decreto de extradição, assinado pelo Ministro Armando Falcão, foi
publicado
em 30 de dezembro no Diário Oficial, é acusada
de
envolver-se em subversão, no
do moviprocesso
mento Var-Palmares".
Marie Hélène foi detida na porta da Faculdade de Economia da UFBA, onde cursa
o 39 ano.
devolução a Suíça apanhou, a ela e à família, Sua
inteiramente de surpresa, pois sua vinculação com
terra natal e mínima. Marie Hélène Russi encon-a
transe no Departamento de Polícia Feminina
da
secretaria de Segurança e recebe só visita de fam 111 ares.
APOSENTADOS
identificam como agentes
da Policia Federal. Se Marie
Depois de levar Jantar tivesse roubado, assassinapara a filha na prisão, o pai do, mesmo assim não devede Marie, o paisagista Mar- ria
tratada dessa forma.
cel Russi manifestou estar- E elaser não
fez nada. Estava
recimento diante da idéia tranqüila, estudando
fade perder Maria Hélène. Diz culdade, namorando, na
levanque a "família está muito do uma vida normal, como
bem ambientada no Brasil
outra moça.'
e que nem lhe passou pela qualquer
Manifesta-se
a mãe de
cabeça naturalizar-se nesses Marie
25 anos de vida brasileira." com Hélène preocupada
a hipótese de a filha
Dona Yvonne, mãe da estudante, afirma que "o que ter de viajar mesmo. Lá ela
mais a magoou nisso tudo poderá morar com o tio Alfoi a forma como a Policia fred, irmão do seu pai. Mas
Federal procurou minha fi- ele vive em Zurique e Marie
lha: chegou um homem não fala alemão. Contou
aqui em casa perguntando também Dona Yvonne que
marido' telefonou para
pela Marie, que havia uma seu
encomenda para ela no ae- o Embaixador da Suiça, em
Brasília,' mas o diplomata
roporto." E continuou:
Eu lhe disse que eia de nada sabia. E acrescennão mora conosco e pergun- ta:
— Ninguém sabia de natei por que não tinha trazído o pacote. Eu mesma assi- da. Inoir me contou que na
naria o recibo e depois en- relação de estrangeiros extregaria a ela. O homem fa- pulsos, 110 Diário Oficial, tolou que não servia, que a dos eram casos de prisões
encomenda tinha de ser re- e condenações do ano pascebida pessoalmente, e per- sado e que só Marie é de
1970. Não entendo
guntou onde ela morava.
Então eu dei o endere- disso, depois de tantoa. razão
temço de Inoir Matos, engenhei- po.
ro mecânico, namorado de
Alta, olhos verdes, cabelos
Marie Hélene, que mora em
Pau da Lima. O homem dis- louros compridos, Marie Hése que era multo longe e lène Russi foi detida e conque seu chefe não ia deixa- denada em 1968 a dois anos,
lo ir até lá. E a prenderam
quando cursava o segundo
na faculdade.
ano de História. Depois de
PERPLEXIDADE
cumprir a pena, deixou o
Diz Dona Yvonne que r.ão curso e fez vestibular para
entende "por que não se Economia.

Falecimentos
Am Ltopoldina Par*!», 95 anos,
Raphael Zippin, 66 anos, em Porem sua residência. Nascido em Ml- to Alegre, no Hospital
Dorrandela, Portugal, morava no Rio, neles. Nascido em São Ernesto
Paulo, reslem Botafogo. Era viúva de Avelino dia na Capital
gaúcha. Era GeneralAfonso Pereira, deixa um filho, de-DIvIsão, reformado
em
Na
Afonso José Pereira, e duas netas. reserva, foi presidente da1964.Caixa
Y«r» tloch Farnandei, 46 anos, Econômico Federal do Rio Grande
em sua residência. Carioca, mora- do Sul, vice-presidente da Compava em Botafogo. Casada com Ar- nhla Estadual de Energia Elétrica,
mando Afonso Fernandes, deixa diretor da Usin» d» Carvão de Charquatro filhos: Neusa, Antônio e Ar- queadas e diretor do Banco Meridiomando. Era enfermeira.
nal do Estado. Exercia atualmente a
Maria Auxiliadora de Lima Ga* chelia de segurança das Centrais Eléma, 46 anos, vítima de atropela» tricas do Sul S.A. (Elotrosul). Casado
mento. Nasceu no Estado de Ser- com Rivala Grinberg,
deixa uma figipe e morava no Rio, cm Bota- lha, Iara, e uma neta, Daniela.
fogo. Era funcionária pública feKurt Willi Schmitt, 64 anos, em
dera I.
Alegre, no Hospital da BeRoberto Sisson, 76 anos, no Hos- Porlo
neficôncla" Portuguesa. Nasceu cm
Central
da
Marinha. Carioca,
pitai
Alemanha, veio com
morava em Copacabana. Casado Hamburgo,
17
anos
o Brasil e fixou-se no
para
com Lisete daH'Orlo Sisson, deixa Rio Grande do
Sul. Naturalizado
três filhos: Raquel Ester, Roberto e brasileiro, era
casado com Carmem
• Mirein. Era oficial da Marinha,
par- Schmitt, deixa três filhas — Norticipou da Coluna Prestes, foi se* ma,
cretário-geral da Aliança Libertado- netos.EmaEra Luísa e Eliane — e três
construtor de imóveis
ra e Deputado federal. Jornalista, aposentado.
tinha livros publicados, entre eles
Carlos Thomi, 49 «nos,
uma História do Brasil, em versos# em Antônio
Porto
Alegre,
no Hospital Ercom o título: Gênio Popular da nesto Dorneles. Carioca,
morava na
História do Brasil.
Capital gaúcha desde 1970. Era TeH.nrique Rodrigues Correi, 80 nente-Coronel reformado do Exéranos, em sua residência. Carioca, cito. Na reserva, foi presidente do
morava em Botafogo. Viúvo de Edi- Movimento de Desenvolvimento da
te Guimarães Corrêa, deixa três fi- Amazônia Agropecuária e do Monlhosj Eneida, Nereida e Leda. Era tepio da Família Militar em Poralfaiate.
to Alegre. Casado com Leda Gay
Manoel Dias Pereira, 70 anos, no THomé, deixa três filhos — AntóHospital Santa Maria. Nasceu em nio Carlos, Elaine e Márcia — e
Porto, Portugal, e morava no Rio, uma neta, Lisandra.
em Copacabana. Casado com Glória
Astregildo Augusto Gomes, 81
Dias Pereira, deixa uma filha: For- anos, em Belo Horizonte. Mineiro,
nanda Dias Pereira. Era comer» era ajudante de promotor de Jusciante.
tiça aposentado. Casado com Rita
Mário Nunes Barcellos, 67 anos, Angélica Gomes, deixa 10 filhos:
no Hospital de Ipanema. Carioca, Wat, Eduardo, Uriel, Téa, Enos,
morava em Botafogo. Casado com Apueda, Valmith, Maria das Graças,
Esquadrão mata liomem
Maria José de Freitas Quintela Bar» Roberval e João Décio.
Enio Carneiro de Andrade, em
celios, deixa quatro filhos: Fcrnar.do, Marília, Luís e Vicente. Era in- Belo Horizonte. Mineiro de Pouso com 20 tiros e atribui
o
Alegre, era engenheiro quimico-medustrial.
talúrgico
da
Siderúrgica
Pains,
em
Julieti Coelho Navarro Costa, 84
"loteria
Divinópolis. Casado com Núbia Mar- crime à
anos, no Hospital dos Servidores
da vida"
Estado. Fluminense, morava no Rio, quês de Andrade, deixa cinco filhos
—
Cláudia, Beatriz, Fernando, Laura
em Copacabana. Era viúva de ArSão Gonçalo — Com 20 tiros de revólver, sinais
mando Navarro Costa e deixa um» e Maria Isabel — e quatro netos.
de
enforcamento
e sevicias características do EsHoracia Martins Bartolota, 57
filha, Teresinha Carneiro Leão, e
da
Morte,
o corpo de um homem branco,
quadrão
anos,
em Belo Horizonte. Mineira
dois netos.
de 25
presumíveis, foi encontrado ontem no
Eduardo Teixeira, 68 anos, no da Capital, era viúva de Aurélio morro anos
do Jurumenha, no Bairro de Neves, neste
Hospital de Vassouras. Nasceu em Bartolora e deixa dois filhos: Éder
município.
Ermida, Portugal, e morava no Es* e Vera Lúcia.
Roberta Rabelo Náilon, cinco meO homem tinha marcas de algema e trajava
fado do Rio. Casado com Olcina
da Rocha Teixeira, deixa dois fi- ses, em Belo Horizonte. Mineira d? apenas uma sunga azul. Ao lado do cadáver a polhos, Milton e Eduardo, e dois ns- Capital, era filha de Jo«é Carlos licia de Neves encontrou um cordão de naylon amarNsllon e Maria de Lurdes Rabeco rado a um bilhete com
tos. Era comerciante.
o seguinte texto: "Cansei de
Náilon.
assaltei- e. matar. Perdoe-me a sociedade. Assinado,
Marieta Oliveira, 62 anos, no HosSerafim
Santos, 61 ano:, cm Loteria da Vida".
pitai dos Servidores do Estado. Ca» São Paulo. dosCasado
com Alice Carrioca, morava no Engenho de Dcnvalho Tarelho, deixa três filho*: SETE MORTES
licia, teriam participado,
tro. Pra solteira e professora.
Neusa, Norma e Luís.
momentos antes, de dois asRosalvo Caries de Oliveira, 67
Titoce Tomotani,
O homem assassinado on- saltos ocorridos no municianos, em São
anos, em Salvador, Bahia. Nascido paulo. Casado com49 Teruyo
Nska- tem foi a sétima vitima de pio. Os quatro mortos foem Alagoas, morava no Rio, no bachi Tomotani> deixa três filhos:
morte violenta registrada ram: Sidney Avilez, Paulo
Engenho Novo. Casado com Améri- Sandra, Rubens e Sérgio.
esta semana no Município Roberto Ribeiro, Romulo
ca de Barros Lima, deixa nove fiCélia Stmeghini,
anc.«, em São de São Gonçalo. No inicio Metidieri e Valter Canela
lhos - Milton, Cláudio, Morili, Clau- Paulo. Casada com 74Ângelo
Guilher- da semana, a policia con- Filho. Ainda esta semana,
dete, Rosiete, Ronaldo, Nadir, Élson me Semsghini, deixa dois filhes
-- fessou a responsabilidade na a
e Gérson — netos e bisnetos.
policia de São Gonçalo reRonaldo e Zózimo — e netos.
morte de quatro' homens, gistrou
a morte
Wilmar
Rui Magalhães Vieira, 46 anos, na
Galiano
66 anos, em assassinados a tiros de Cruz e Jorge Luis deAlbuquerBeneficência Português». Carioca, São Paulo. Bernardine,
Casado com Vitória Buss metralhadoras "durante um
Morava na Tijuca.' Casado com Vera Bernardine, deixa um filho: Benito. tiroteio
que, acusados de particitravado com uma pação no assalto à agência
Lúcia d» Fonseca Vieira, deixa uma
João Izzo, 47 anos, em São Pau- guarnição da rádio
patru- do Bamerindus, em Niterói,
filha: Era bancário.
Io. Casado com Júlia Izzo.
lha."
de onde foram roubados
As vitimas, segundo a po- Cr$ 550 mil.
AVISOS RELIGIOSOS

de Cliapecó

tentava

decolar

PEREIRA GOMES CARDOSO
(MADRINHA)
DE 79 DIA)
x
(MISSA
A família de ANGELINA PEREIRA GOMES CARDOSO agradece as
manifestações de pesar recebidas
ocasião do seu falecimento e conpor
vida os demais parentes e amigos
+
para assistirem a missa de 7? dia
ebrar em intenÇão de sua boníssima alma, amanhã, sáqo!
LC!
i- 24, T,an„
.Lado,
. . dia
as 9,30 horas, na Igreja da Candelária.
ANGELINA

PEREIRA GOMES CARDOSO
(MADRINHA)
DE 7? DIA)
,,
(MISSA
"dfria de
Simões Pereira Ltda. agradece as manifestações
Fs"vas
J_
0CaS,'ã0 do falecimen'° de ANGELINA PEREIRA
rnM-'7AP°r
GOMES CARDOSO e convida
¦
parentes, amigos e clientes para assistirem a missa de 7- dia
manda celebrar em sufrágio de sua boníssima alma, amanha, sabado, dia que
24, às 9,30 horas, na Igreja da Candelária.

CORONEL

JORGE ALVES DE SOUZA
(MISSA DE 7.° DIA)
Sua família, sensibilizada, agradece as manifestações
de pesar
recebidas por ocasiao de seu trágico
falecimento, e convida
?
7° dia que fará celebrar amanhã, dia 24, às
para 3 m,s.sa
o ' o.. ihoias' na '9rela de.d®
Sao Francisco de Paula (Largo de São Francisco).
<p
para
264-6807

« faça

uma

assinatura
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Bundo «"médias0™
RELAÇAO DOS MORTOS
Comandante Marcos Antônio Pietrobom de Alvarenga Mafra (25 anos, carioca, solteiro), c o- p i 1 o t o
Antônio Olintho Garcia de
Oliveira, e os' passageiros
Elthon Martins e Antônio
P. Kramer (ambos engenheiros da Eletrosul), António S. Fernandes Filho,
Cláudio G, p. de Albuquerque e Luiz A. Pouzato.
A empresa informou ainda que as causas do acldente são desconhecidas, tendo
enviado para Chapecó os
diretores de operação de
vôo Eduardo Alvarenga e
Heitor San Juan.
Rolf Muller salvou-se porque antes de o avião inccndiar-se funcionários da fábrica de ração Sipal, próxima ao aeroporto, abriram
a porta. O fogo assumiu
proporções, obrigando as
pessoas que tentavam socorrer a afastar-se das imediações por temor de explosão. Mesmo assim ainda
conseguiram retirar o passageiro Luiz A. Paris.
O Corpo de Bombeiros
chegou cinco minutos depois, mas levou 15 para
apagar as chamas. A área
foi, em seguida, interditada
e os corpos carbonizados retirados às 17h. Os dois sobreviventes foram transportados para o Hospital
Mulher
6 meses
e

só

pode

ROMEIRO

GAMA

A fam'lia de NOÉ ROMEIRO GAMA convida demais parentes e amigos
o seu
sepultamento a realizar-se hoje, para
sexta-feira,
dia. 23, às 16 horas, saindo o féretro da
Capela D do Cemitério de São Francisco Xavier
(Caiu), para a mesma necrópole.
B
¦I

'V •

DO TEMPO

7
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Santo Antônio. Erlch Muller
recebeu alta logo depois
seguiu em outro avião dae
Transbrasil com destino
Porto Alegre, onde reside. a
UM ATRASO
O Bandeirante deixou
Florianópolis com um atraso de nove minutos em virtude da conexão do jatão,
que vinha de São Paulo. Da
Capital catarinense, o Bandeirante levava oito passagelros e mais dois tripulantes. Os passageiros desceram nas cidades de Joaçaba
e Concórdia, onde embarcaram outros sete. A aeronave
tem capacidade para 15
passageiros e dois tripulantes. Não havia comissários
nem aeromoças a bordo.
Depois de quase 15 minutos parado no aeroporto de
Chapecó, onde não desceu
nenhum passageiro, o Bandeirante tentou a decolagem, às I5h 30m, com os
motores acionados a toda a,
íorça. Já atingia a velocidade de vôo, quando um dos
pneus estourou, desgovernando o aparelho. O avião
ainda foi até o final da pista, batendo num barranco
para incendiar-se, em menos de dois minutos.
O aeroporto de Chapecó
encontra-se em precário estado de conservação e sua
pista é de barro.

ter

morrido

há

na Barata Ribeiro

foi

encontrada

ontem

o,
nos outros 44 apartamentos, no sexto
da R"a Barata Ribeiro, ex-200,
•
pnnhl VedlfiP10
conhecia
bem Dona Maria de Lourdes Junqueira 63
que ontem foi encontrada morta no 631. Úm
entretanto, faz com que todos comentem
;oc„!he;
caso.
ela estaria morta há pelo menos seis meses o
e
so ontem o fato foi descoberto.
Instituto
TV* ,N° ] L,ourdes> Médico-Legal, o corpo de Dona
enfermeira aposentada do Estadl çl'
0:ie' fora da rotina- Ele não se
-ps
riPPnmnAo
decompos, nao exalou mau cheiro,
e o sangue secou
todo nas veias, como ocorre em embalsamentos.
"suspeita".
O CORPO
O motorista do
rabecão que removeu o corEram mais ou menos 8h po
o IML, disse que
quando um oficial de Justi- nos para
seus 12 anos de protocou
a campainha do
ça
apartamento 631, para exe- fissão nunca viu um corpo
cutar uma ordem de despe- naquele estado, seis meses
jo do proprietário, por cau- após a morte.
sa do atraso de seis meses
O sindico do prédio, Sr
no pagamento do aluguel. Sebastião Ferreira
Soares,
Como ninguém atendesse, foi um dos
primeiros a enele decidiu arrombar a por- trar no apartamento
arta, e encontrou o corpo de rombado,
afirmou que
Maria de Lourdes estendido não havia e nenhum
cheiro
na cama, de camisola, sem que indicasse um cadáver.
sinais de putrefação.
Sobre a vida de Dona Maria
Depois da 12a. Delegacia de Lourdes Junqueira,
Policial, foi chamado o Ins- os vizinhos não deram elein-e
tituto de Criminalística, e formações. "Apenas era
o perito Amauri, perceben- uma pessoa bastante educado grande quantidade de da, que cumprimentava toremédios no apartamento, do mundo na
do
registrou a morte como edifício", afirmouportaria
o sindico.

Comte. Luiz Rodolpho de Castro e sra., Dr.
Emanoel C. de Araújo Lima e sra., Dr. Frederico de Araújo Lima e sra., Tereza Cristina de
Araújo Lima, agradecem as manifestações de
amizade e pesar recebidos por ocasião do falecimento de seu sobrinho, irmão e cunhado
GEORGE.

DR. ARY MÉDICI RIBEIRO
(MISSA DE 7.° DIA)
Sua família agradece as manifestaJB
|H|
ções de pesar recebidas por ocasião
¦
do seu falecimento e convida
parentes e amigos para a missa de 7.° dia, a ser
celebrada amanhã, dia 24, sábado, às 9,00
horas, na Igreja da Ressurreição, à Rua Francisco Otaviano, n.° 99 - Copacabana, Posto 6.

GIAN

|v Caderno

Florianópolis — o avião Bandeirante
da Tram?T"TBD> incendiou-se ontem à tarde
nn^iónio6.
Aeroporto de Chapecó, em Santa
+•?«<
tarina,
com jdestino a Erechim e Porto Alegre Cama
tando sete dos seus nove
passageiros e tripulantes*
Dos sobreviventes, o Sr Rolf Herlch
Muller
puiín3-na a'i ^ recebeu alta e viajou dè

AGRADECIMENTO

DR.

Telefone

MAPAS

|j

quando

Escolas
ANGELINA

òexid-teira, ko/l//6
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CARL0

S0LZA

MISSA DE 1 ANO
Cia Brasileira de Produtos Químicos BonoB
II^PI n'a< convida amigos e parentes para missa
9ue será celebrada dia 23 na Matriz Nossa
¦
Senhora do Rosário, à Rua General Ribeiro
da Costa, 164, às 18 horas, em sufrágio da alma
do
seu inesquecível Diretor-Superintendente.

ensinarão
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NACIONAL
DE METEOROLOGIA TEMP0 D0 DEPARTAMENTO
PELO JB Anticiclone tropical com centro de INTERPRETADA
1018 mb, localizado a 289
l?"lizada
Sudoste de Mato
rl.!„ Norfo
m ?"je-/-'"í5
Grosso,
de Sao Paulo,í'1» Sul de Minasa Gerais
e Norta do
polar
Í
,a1'iciclone
wv>í°
u
i
tt
j
1024 mb, localizado a 35? Sul e 479 Oeste. com centro da
NO RIO
O SOL

Nascer - 5h 27m
O:aso — 18h 43m
A CHUVA
Tempo instável rom chuv*;,
Tímp:ratur« em ligeiro decii- Chuva (em mm) recolhida no
nio. Máx. 27,5 'óôngu). Min. posto do Aterro do Flamengo.
20,1 (A. B. VislaJ.
Cidade do Rio de Janairoí
Últimas 24 heras 0,0
este mês 28,3
TEMPERATURA Acumulada
Normal mensal
136,5
Normal anual 1 075,8
E O TEMPO
A LUA
NOS ESTADOS
Amazonas — Tempo
MING.
do com chuvas csp.usas. nublaTemperaturo ostávei. Má*. 32.0.
Min. 23,3.
Roraima a Rondônia - Tem*
po nublado com chuvas. Temperstur» estivei. Máx. 32,0.
Min. 22,6.
Amapá, Pará a Acro — Tem.
po nublado com chuvas es_Ate 30 de janeiro
parsas. Temperatura estável.
Máx. 30,6. Min. 22,1.
Piaui a Bahia — Tempo
OS VENTOS
blado no centro, bom nu^
nebulosidade nas demais com
re-—
Temperatura
giõeí.
estável.
Wéx. 32,0. Min. 23,4.
Rio Grand* do Norta, Pa>
ralbf a Alagoas - Tempo bom
com nebulosidade. Temperatura estável. Máx. J9,4. Min.
21,0.
Braiilia — Tempo bom com
nebulosidade, instabilidade
no decorrer
passageira
ps&
riodo, com ^ pancadas doe tro3UI
voadas ocasionais.
Temperaturi em clevajão. Máx.
Sul,
fracos
a moderados
25,5.
Min. 15,5.
Minas Gerais — Tempo nublado, instabilizando-so com
O MAR
chuvas « trovoadas esparsas
no periedo nas regiões Sul,
MARES
Tr.anguio, Campo das Verten- Rio de Janeiro
Preamar:
tes, Zona da Mala c Metalúr. 6h 45m/0,9m o I9h— 9m/l,0m.
gica, bom com nebulosidade Baixa mars 2h 36m/0,4m, I0'i
com pancadas espar$,-,s à tar- 26m/0,7m e 15h Jm/0,4m. Cado nas demais regiões. Tem- bo Frio — Preamar: 6h 21m/
em declinio, ao Sul 0,9m c 1 Bh 34m/0,9m. Baixadoperatura
Estado, estável
mar: lh i3m/0,5m c 13h 29m/
regiões. Máx. 31,2. nasMin.demais
17,5. 0,6m. Angra dos Reis
Sio^ Paulo — Tempo Instamar:
5h 2lm/lh 59m/0,4,Preavel, ainda sujeito a chuvas no 57m/0,8m,
14h 21m/0,6m 7ha
litoral, Vale do Paraíba, Pia- 21 h 59m/0,9m,
nalto e Norte do Estado. TemTEMPERATURA»
peratura estável. Máx. 19,2. Dentro da Doía 24°3
Min. 16,4.
Fora da barra 24Ç8
TEMPO NO MUNDO
Temperaturas maximas da ontem e previsão para hoje,
nas seguintes cidades: Buenos Aires 26, ensolarado - Caraças 23, ensolôrsdo — Lima 27, bom tempo — México 16,
céu
l.mpo - Madri 15, ensolarado - Roma 12, bom tempo
~ Usboa
15, nublado 8, chuvoso - Londres
nublado - Nova Iorque 1, Paris
bom - Bciruie 14, nublado. II,

Ecologia
Brasília — Ecologia e o
transito serão ensinados
nas escolas a partir deste
ano. A informação foi dada
pelo próprio Ministro da
Educação, Sr Ney Braga,
que ressaltou a preocupação
do Governo com os problemas trazidos pelo progresso
t ecnológico, especialmente
na alteração do equilíbrio
ecológico.

Guarda evita assalto a loja
na R. do Ouvidor mas morre
no tiroteio

ninguém viu
que
O guarda de vigilancia Valdenique Silva, de 33
anos, impediu que a filial Rio da Baú Financeira
fosse assaltada ontem por dois indivíduos armados,
trocando tiros com eles no saguão da empresa, na
Rua do Ouvidor nP 169, 39 andar, mas morreu a caminho do Hospital Sousa Aguiar, para onde era
transportado, com dois tiros no peito e um nas
costas.
Eram 15h30m e ele estava sozinho, sentado em
uma cadeira no saguão, montando guarda. Os íunZoo expulsa
cionários ouviram o tiroteio e quem não teve coragem de se aproximar confundiu os tiros com barulhos das obras do metrô. Quando os disparos cessapato que só
ram, o vigilante dirigiu-se à recepção, tropego e todo
ensangüentado, fazendo sinal que eram dois os bantraz despesa
didos e caiu sobre o tapete, agonizando.
Chicago — Cansados tal- TENTATIVA FRUSTRADA
do prédio sem despertar
vez da luta pela sobrevivênsuspeitas
o moviO* vigilante chegou a des- mento era porque
cia 2 mil 600 patos e gansos
Intenso àquela
selvagens renunciaram à li- carregar sua arma contra hora. Na fuga, deixaram
berdade e aderiram ao con- os bandidos e, pelas man- um revólver calibre 38 na
for to do cativeiro no Jar- chas de sangue na escada, escada, com quatro cápsudim Zoológico de Brook- por onde os delinqüentes Ias deflagradas. Porteiro
field, que já conta com 500 fugiram, a Policia acredita inquilinos ouviram os dispa-e
palmipedes. Agora o proble- que um deles esteja ferido.
ros mas pensaram ser ruiO tapete do saguão apre- dos provocados
ma é da direção e funcionápelas obras
rios do zoo, que estão plane- sentava muitas manchas de do metrô.
sangue
e
sinais
de luta. Nas
jando livrar-se dos hóspeOs 26 funcionários que
des indesejáveis e dispen- paredes mais de 10 perfu- trabalhavam no momento
rações. O guarda era um não
dlosos.
fornecer qualhomem alto e bastante for- quer puderam
pista sobre os criminoSó de alimentação os 2 te.
sos, pois não chegaram a
mil 600 patos e gansos estão
Sem que ninguém visse,
A Polícia perlciou o
acarretando despesa extra os criminosos abandonaram vê-los.
local e recolheu a arma asde 250 dólares (Cr$ 2 mil o local fugindo pelas esca- sassina
311) semanais.
das, passando pela portaria cópico. para exame datilos-
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DOPSprende
suspeitos
no Grajaú

Falcão manda extraditar
estudante suíça acusada de
ligação com Var-Palmares

A policia de Osasco, ein
São Paulo, identificou como
sendo Roberto de Oliveira
um dos assassinos do Coronel Jorge Alves de Souza,
Comandante do Regimento
Escola do Artilharia, morto
durante o assalto a um nosto de gasolina na Tijuca. O
criminoso foi preso naquela
cidade e imediatamente entregue a policiais do Rio de
Janeiro.
Roberto se encontrava em
companhia de uma mulher
que não foi identlfl.ada e
dirigia um Chevette de cor
amarela. O delegado de
Osasco, Miguel Afonso Ferreira, foi quem chefiou as
diligências, tendo o preso
deixado São Paulo às 13 hora mas sendo desconhecido seu paradeiro no Rio de
Janeiro.

Agentes do DOPS prenderam o professor Paulo
Roberto Fllguelras de OUvelra e sua mulher, Caetana Maria Damasceno de
Oliveira, do Rio, e Penauro
Roberto de Sousa e sua mulher, Rose, de São Paulo,
por suspeitarem que o carro no qual eles saiam para
jantar, ontem à noite, pertencente ao segundo casal
e com placa de São Paulo,
fosse roubado. Revistaram
o apartamento do primeiro
casal, na Rua Grajaú, n°
224 ap. 301 à procura de
material subversivo. Os
presos foram recolhidos ao
DOPS.

Florianópolis — O avião Bandeirante da TransSalvador — Marie Hélène Russi, 28 anos, nascida em Lausanne, Suiça, e no Brasil desde os três brasil, prefixo PT-TBD, incendiou-se ontem à tarde,
anos, foi presa pela Polícia Federal e vai ser extra- ao decolar do Aeroporto de Chapecó, em Santa Caditada em três dias. O decreto de extradição, assi- tarlna, com destino a Erechim e Porto Alegre, manado pelo Ministro Armando Falcão, foi publicado tando sete dos seus nove passageiros e tripulantes.
em
30 de dezembro no Diário Oficial. É acusada de
Dos sobreviventes, o Sr Rolf Herich Muller,
"envolver-se
em subversão, no processo do movi- com edema pulmonar, já recebeu alta e viajou de
mento Var-Palmares".
imediato para Porto Alegre, enquanto o Sr Luiz A.
Marie Hélène foi detida na porta da Faculda- Paris, natural
do Rio Grande do Sul, encontra-se
de de Economia da UFBA, onde cursa o 3? ano. Sua em estado grave, com 99% do corpo queimado, sedevolução à Suíça apanhou, a ela e à família, in- gundo os médicos.
teiramente de surpresa, pois sua vinculação com a
terra natal é mínima. Marie Hélène Russí encon- RELAÇÃO DOS MORTOS
Santo Antônio. Erich Muller
tra-se no Departamento de Polícia Feminina da
recebeu alta logo depois e
Comandante Marcos An- seguiu em outro avião da
Secretaria de Segurança e recebe só visita de fatônio Pletrobom de Alva- Transbrasil com destino a
miliares.

Falecimentos
An* leopoldint Pereira, 95 anos,
sua residência. Nascida em Mirondele, Portugal, morava no Rio,
em Botafogo. Era viúva de Avelino
fillio,
deixa um
Afonso Pereira,
Aíonso José Pereira, e duas netas.
Yara Bloch Fernandes, 66 anos,

em

em sua residência. Carioca, morava em Botafogo. Casada com Ardeixa
mando Afonso Fernandes,
e Arquatro filhos: Neusa, Antônio
mando. Er» enfermeira.
Maria Auxiliadora de lima Gaanos, vítima de atropelaNasceu no Estado de SerBotagipe e morava no Rio, cm
fogo. Era funcionária pública fe-

ma,

46

mento.

deral.
Roberto Sisson, 76 anos, no Hospitai Central da Marinha. Carioca,
Casado
morava em Copacabana.
com Lisete dall'Orto Sisson, deixa
três filhos: Raquel Ester, Roberto e
Era oficial da Marinha, parda Coluna Prestes, foi secretário-geral da Aliança Libertadora ¦ Deputado federal. Jornalista,
tinha livros publicados, entre eles
uma História do Brasil, cm versos,
Mirein.
ticipou

Gênio Popular da
com o titulo:
História do Brasil.
Corrêa, 80
Henrique Rodrigues
anos, em sua residência. Carioca,
morava em Botafogo. Viúvo de Edite Guimarães Corrca, deixa três filhos:

Eneida,

Ncreida

Leda.

e

Era

alfaiate.
Manoel Dias Pereira, 70 anos, no
Hospital Santa Maria. Nasceu em
Porto, Portugal, e morava no Rio,
em Copacabana. Casado com Glória
Dias Pereira, deixa uma filha: Fernanda

Dias

Pereira.

Era

comer-

ciante.
Mário Nunes Barcellos, 67 anos,
no Hospital de Ipanema. Carioca,
morava em Botafogo. Casado com
Maria José de Freitas Quintela Barccllos, deixa quatro filhos: Fernar.do, Marilia, Luis e Vicente. Era industrial.
Juliet»

Coelho

Navarro

Costa,
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«nos, no Hospital dos Servidorc.
Estado. Fluminense, morava no Rio,
em Copacabana. Era viúva de Armando Navarro Costa e deixa uma
filha,
Teresinha Carneiro Leão, e
dois netos.
iduardo Teixeira,
68 anos, no
Hospital de Vassouras. Nasceu em

lhos - Milton, Cláudio, Marlli, Claudetc, Rosiote, Ronaldo, Nadir, Élson
e Gérson — netos e bisnetos.
Rui Magalhães Vieira, 46 anos, na
Carioca,
Porluguera,
Beneficência
Morava na Tijuca. Casado com Vera
Lúcia da Fonseca Vieira,
filha: Era bancário.

deixa

uma

Raphael Zippin, 66 anos, cm Porto Alogre, no Hospital Ernesto Dorneles. Nascido em São Paulo, residia na Capital gaúcha. Era Generalde-Divisão, reformado em 1964. Na
da Caixa
reserva, foi
presidente
Econômica Federal do Rio Grande
do Sul, vice-presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica,
diretor da Usina de Carvão de Ch.irqueadas e diretor do Banco Meridional do Estado. Exercia atualmente a
thelia de segurança das Centrais Elétricas do Sul S.A. (Elctrosul). Casado
com Rivala Grinborg, deixa uma filha, Iara, e uma neta, Danicla.
Kurt Willi Schmitl, 64 anos, em
Porto Alegre, no Hospital da Benoficência Portuguesa. Nasceu em
Hamburgo, Alemanha, veio com
17 anos paia o Brasil e fixou-sc no
Rio Grande do Sul. Naturalizado
brasileiro, era casado com Carmem
Schmitt, deixa três filhas — Norma, Erna Luísa e Eliane — e três
netos.

Era

construtor

de

imóveis

aposentado.
Antônio Carlos Thomé, 49 anos,
em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dorncles. Carioca, morava na
Capital gaúcha desde 1970. Era Tenente-Coronel reformado do Exército. Na reserva, foi presidente do
Movimento de Desenvolvimento da
Amazônia Agropecuária e do Montepio da Família Militar em Porto Alegre. Casado com Leda Gay
Thomé, deixa três filhos — Antônio Carlos, Elaine e Márcia — e
uma neta, Lisandra.
81
Astrogitdo Augusto Gomes,
anos, em Belo Horizonte. Mineiro,
era ajudante de promotor de Justica aposentado. Casado com Rita
Angélica Gomes, deixa 10 filhos:
Téa, Enos,
Uriel,
Wat, Eduardo,
Águeda, Valmith, Maria das Graças,
Roberval e João Décio.
Andrade, em
Enio Carneiro d*
Belo

Horizonte. Mineiro de Pouso
Alegre, era engenheiro quimico-metalúrgico da Siderúrgica Pains, em

Portugal, c morava no Estado do Rio. Casado com Olcina
da Rocha Teixeira, deixa dois filhos, Milton e Eduardo, e dois nctos. Era comerciante.

Divinópolis. Casado com Núbia Marques de Andrade, deixa cinco filhos
— Cláudia, Beatriz, Fernando, Laura
e Maria Isabel — e quatro netos.

Marieta Oliveira, 62 anos, no Hospitai dos Servidores do Estado. Carioca, morava no Engenho de Dentro. Era solteira e professora.
Rosalvo Carlos de Oliveira,
67
anos, em Salvador, Bahia. Nascido

anos, em Belo Horizonte. Mineira
da Capital, era viúva de Aurélio
B-rtoloia e deixa dois filhos: Éder
e Vora Lúcio.
Robert. Rabelo Náilon, cinco me-

Ermida,

em Alagoas, morava no Rio, no
Engenho Novo. Casado com Américe de Barros Lima, deixa nove fi-

Horacia

Martins

Bartolota,

57

ses, em Belo Horizonte. Mineira de
Capital, era filha de José Carlos
Náilon e Maria de Lurdes Rabelo
Náilon.

Depois de levar jantar
para a filha na prisão, o pai
de Marie, o paisagista Marcel Russi manifestou estarrcclmento diante da idéia
de perder Maria Hélène. Diz
que a "família está muito
bem ambientada no Brasil
e que nem lhe passou pela
cabeça naturalizar-se nesses
25 anos de vida brasileira."
Dona Yvonne, mãe da estudante, afirma que "o que
mais a magoou nisso tudo
foi a forma como a Policia
Federal procurou minha filha: chegou um homem
aqui em casa perguntando
pela Marie, que havia uma
encomenda para ela no aeroporto." E continuou:
Eu lhe disse que eia
não mora conosco e perguntei por que não tinha trazido o pacote. Eu mesma assinaria o recibo e depois entregaria a ela. O homem falou que não servia, que a
encomenda tinha de ser recebida pessoalmente, e perguntou onde ela morava.
Então eu dei o endereço de Inoir Matos, engenheiro mecânico, namorado de
Marie Hélène, que mora em
Pau da Lima. O homem disse que era muito longe e
que seu chefe não ia deixalo ir até lá. E a prenderam
na faculdade.
PERPLEXIDADE
Diz Dona Yvonne que não
entende "por que não se

Identificam como agentes
da Policia Federal. Se Marie
tivesse roubado, assassinado, mesmo assim não deveria ser tratada dessa forma.
E ela não fez nada. Estava
tranqüila, estudando na faculdade, namorando, levando uma vida normal, como
qualquer outra moça.'
Manifesta-se a mãe de
Marie Hélène preocupada
com a hipótese de a filha
ter de viajar mesmo. Lá ela
poderá morar com o' tio Alfred, irmão do seu pai. Mas
ele vive em Zurique e Marie
não fala alemão. Contou
também Dona Yvonne que
seu marido telefonou para
o Embaixador da Suiça, em
Brasília, mas o diplomata
de nada sabia. E acrescenta:
— Ninguém sabia de nada..Inoir me contou que na
relação de estrangeiros expulsos, no Diário Oficial, todos eram casos de prisões
e condenações do ano passado e que só Marie é de
1970. Não entendo a razão
disso, depois de tanto tempo.
Alta, olhos verdes, cabelos
louros compridos, Marie Hélène Russi foi detida e condenada em 1968 a dois anos,
quando cursava o segundo
ano de História. Depois de
cumprir a pena, deixou o
curso e fez vestibular para
Economia.

Esquadrão mata homem
com 20 tiros e atribui o
crime à "loteria da vida"
São Gonçalo — Com 20 tiros de revólver, sinais
de enforcamento e sevícias características do Esquadrão da Morte, o corpo de um homem branco,
de 25 anos presumíveis, foi encontrado ontem no
morro do Jurumenha, no Bairro de Neves, neste
município.
O homem tinha marcas de algema e trajava
apenas uma sunga azul. Ao lado do cadáver a poamarlicia de Neves encontrou um cordão de naylon
rado a um bilhete com o seguinte texto: "Cansei de
assaltar e matar. Perdoe-me a sociedade. Assinado,
Loteria da Vida".
SETE MORTES
O homem assassinado ontem foi a sétima vitima de
morte violenta registrada
esta semana no Município
de São Gonçalo. No inicio
da semana, a policia coníessou a responsabilidade na
morte de quatro homens,
assassinados a tiros de
metralhadoras "durante um
tiroteio travado com uma
guarnicão da rádio patrulha."
As vítimas, segundo a po-

licia, teriam participado,
momentos antes, de dois assaltos ocorridos no municipio. Os quatro mortos foram: Sidney Avilez, Paulo
Roberto Ribeiro, Rômulo
Metidieri e Valter Canela
Filho. Ainda esta semana,
a policia de São Gonçalo registrou a morte de Wilmar
Cruz e Jorge Luis Albuquerque, acusados de participação no assalto à agência
do Bamerlndus, em Niterói,
de onde foram roubados
Cr$ 550 mil.

renga Mafra (25 ano3, carioca, solteiro), c o- p 11 o t o
Antônio Olintho Garcia de
Oliveira, e os passageiros
Elthon Martins e Antônio
P. Kramer (ambos engenheiros da Eletrosul), Antônio S. Fernandes Filho,
Cláudio O. P. de Albuquerque e Luiz A. Pouzato.
A empresa informou ainda que as causas do acidente são desconhecidas, tendo
enviado para Chapecó os
diretores de operação de
vôo Eduardo Alvarenga è
Heitor San Juan.
Rolf Muller salvou-se porque antes de o avião incendiar-se funcionários da fábrlca de ração Sipal, próxima ao aeroporto, abriram
a porta. O fogo assumiu
proporções, obrigando a s
pessoas que tentavam socorrer a afastar-se das imediações por temor de explosão. Mesmo assim ainda
conseguiram retirar o passageiro Luiz A. Paris.
O Corpo de Bombeiros
chegou cinco müiutos depois, mas levou 15 para
apagar as chamas. A área
foi, em seguida, interditada
e os corpos carbonizados retirados às 17h. Os dois sobreviventes foram transportados para o Hospital

Eram mais ou menos 8h
quando um oficial de Justiça tocou a campainha do
apartamento 631, para executar uma ordem de despejo do proprietário, por causa do atraso de seis meses
no pagamento do aluguel.
Como ninguém atendesse,
ele decidiu arrombar a porta, e encontrou o corpo de
Maria de Lourdes estendido
na cama, de camisola, sem
sinais de putrefação.
Depois da 12a. Delegacia
Policial, foi chamado o Instituto de Criminalística, e
o perito Amauri, percebendo grande quantidade de
remédios no apartamento,
registrou a morte como

AGRADECIMENTO

(MADRINHA)
(MISSA DE 7? DIA)
A família de ANGELINA PEREIRA GOMES CARDOSO agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os demais parentes e amigos para assistirem a missa de 7° dia
+
que manda celebrar em intenção de sua boníssima alma, amanhã, sábado, dia 24, às 9,30 horas, na Igreja da Candelária.

ANGELINA PEREIRA GOMES CARDOSO
(MADRINHA)
(MISSA DE T> DIA)
Indústria de Escovas Simões Pereira Ltda. agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do falecimento de ANGELINA PEREIRA
GOMES CARDOSO e convida parentes, amigos e clientes para assistirem a missa de 7? dia que manda celebrar em sufrágio de sua boníssima alma, amanhã, sábado, dia 24, às 9,30 horas, na Igreja da Candelária.
ip

Comte. Luiz Rodolpho de Castro e sra., Dr.
Emanoel C. de Araújo Lima e sra., Dr. Frederico de Araújo Lima e sra., Tereza Cristina de
Araújo Lima, agradecem as manifestações de
amizade e pesar recebidos por ocasião do falecimento de seu sobrinho, irmão e cunhado
GEORGE.

+

CORONEL JORGE ALVES DE SOUZA
(MISSA DE 7.° DIA)
'Sua família, sensibilizada, agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu trágico falecimento, e convida
+
para a missa de 7.° dia que fará celebrar amanhã, dia 24, às
9,_U horas, na Igreja de São Francisco de Paula (Largo de São Francisco).

Telefone para
264-6807
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO
BRASIL
m%

¦¦naMHR; .;.v

DR. ARY MÉDICI RIBEIRO
(MISSA DE 7.° DIA)
Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do seu falecimento e convida paren+
tes e amigos para a missa de 7.° dia, a ser
celebrada amanhã, dia 24, sábado, às 9,00
horas, na Igreja da Ressurreição, à Rua Francisco Otaviano, n.° 99 — Copacabana, Posto 6.
ip

DR. GIAN CARL0 S0LZA

NOÉ ROMEIRO GAMA
A família de NOÉ ROMEIRO GAMA convida demais parentes e amigos para o seu
sepultamento a realizasse hoje, sexta-feira,
+
dia 23, às 16 horas, saindo o féretro da
"D"
do Cemitério de São Francisco Xavier
Capela
(Caju), para a mesma necrópole.

- /•u-^OT^:sTO^•K•^«i'BOTW»™^»^r,'^,"

MISSA DE

1 ANO

Cia Brasileira de Produtos Químicos Bononia, convida amigos e parentes para missa
que será celebrada dia 23 na Matriz Nossa
+
Senhora do Rosário, à Rua General Ribeiro
da Costa, 164, às 18 horas, em sufrágio da alma do
seu inesquecível Direlor-Superintendente.
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ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA DO TEMPO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO JB Anliciclone tropical com centro de 1018 mb, localizado _ 28?
Sul e 25° Oeste. Frent. fria localizada a Sudeste de Mato
Grosso, Norte de São Paulo, Sul de Minas Gerais e Norte do
f st do do Rio de Janeiro, anliciclone colar cem centro ds
1024 mb, localizado a 359 Sul e 479 Òcstc.

NO RIO

_0t_ ii»V_<"l>i _i

O SOL

ifi
Nascer — 5h 27m
0:-so - 18h 43m

A CHUVA
Tempo instável rom chuvas.
Teinp-rfilura em ligeiro de.l nb. Máx. 27.5 'Bangu). Min.
20,1 (A. B. Vista).

TEMPERATURA

Chuva (em mm) recolhida no
posto do Aterro do Flamengo.
Cidade do Rio de Janeiro;
Úitimns 24 heras 0,0
Acumulada este mês 28,3
Normal mensal 136,5
Normal anual 1 075,8

E O TEMPO
NOS

A LUA

ESTADOS

Amazonas — Tempo nublado com chuvas esparsas, Temperatura estável. Máx. 32,0.
Min. 23,3.
Roraima • Rondônia — Tem*
po nOblado com chuvas. Temp-rstura estável. Máx. 32,0.
Min. 22,6.
Amapá, Pará e Acre — Tem.
po nublado com chuvas 'jl*
estável.
pírsas. Temperatura
Máx. 30,6. Min. 22,1.
Piaut e Bahia •- Tempo nu
blado no centro, bom com
nebulosidade rm demais rcgiões. Temperatura estável. Máx. 32,0. Min. 23,4.
Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas — Tempo bom
cem nebulosidade. Tempera tura estável. Máx. 5?,4. Min.
21,0.
Brasília — Tempo bom cem
nebulosidade,
Instabljid .ide
passageira no decorrer do p-riodo, com pancadas e trovoadas ocasionais. Tcmpcr.iíU'
ra em elevação. Máx. 25,5.
Min. 15,5.
Minas Gerais — Tempo nublado, inst_biliz_ndo-se com
chuvas e trovoadas esparsa*
no porodo nas rcçiiões Sul,
Triângulo, Campo das Vertentes, Zona da Mata c Metalúrg'cs, bom com nebulosidade
com pancadas esparsos a tarde nas demais regiões. Temperatura em declínio, ao Sul
do Estado, estável lias demais
regiões. Máx. 31,2. Min. 17,3.
São Paulo — Tempo instavei, ainda sujeito a chuvas no
litoral. Vale do Paraíba, Pianalto e Norte do Estado, Temperatura estável. Máx. 19,2.
Min. 16,4.

"suspeita". O motorista do
rabecão que removeu o corpo para o IML, disse que
nos seus 12 anos de profissão nunca viu um corpo
naquele estado, seis meses
após a morte.
O sindico do prédio, Sr
Sebastião Ferreira Soares,
foi um dos primeiros a entrar no apartamento arrombado, e afirmou que
não havia nenhum cheiro
que Indicasse um cadáver.
Sobre a vida de Dona Maria
de Lourdes Junqueira, ele e
os vizinhos não deram informações. "Apenas era
uma pessoa bastante educada, que cumprimentava todo mundo na portaria do
edifício", afirmou o sindico.

Chicago — Cansados talvez da luta pela sobrevlvência 2 mil 600 patos e gansos
selvagens renunciaram à 11berdade e aderiram ao conforto do cativeiro no Jardim Zoológico de Brookfield, que já conta com 500
palmipedes. Agora o problema é da direção e funcionarios do zoo, que estão planejando livrar-se dos hóspedes indesejáveis e dispendiosos.
Só de alimentação os 2
mil 600 patos e gansos estão
acarretando despesa extra
de 250 dólares (Cr$ 2 mil
311) semanais.
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Transmiti.»
Mtillt*
m.tMroló.lcs
NOAA-4
•
ptls
r.c.bld. «Ir» 9h 59m • llh 54m • fotografada mi ir.it
é Indicadora dt bom tampo. A dlilorsão griflca no mapa
do Bratil • camada pela tiftrlcldadt da Tarra • pala altitude
am quo foi oblida a fotografia (1444 km). A aitarão ro.
caplora partenca ao Instituto da Pasquim Ecpaclali, orgia
do CNPq, vinculado a Sacralaria da Planajamanlo da Pra.
• iH.no. da Ranública,

O Bandeirante deixou
Florianópolis com um atraso de nove minutos em virtude da conexão do jatão,
que vinha de São Paulo. Da
Capital catarinense, o Bandeirante levava oito passagelros e mais dois trlpulantes. Os passageiros desceram nas cidades de Joaçaba
e Concórdia, onde embarcaram outros sete. A aeronave
tem capacidade para 15
passageiros e dois trlpulantes. Não havia comissários
nem aeromoças a bordo.
Depois de quase 15 minutos parado no aeroporto de
Chapecó, onde não desceu
nenhum passageiro, o Bandeirante tentou a decolagem, às 15h30m, com os
motores acionados a toda a
força. Já atingia a velocidade de vôo, quando um dos
pneus estourou, desgovernando o aparelho. O avião
ainda foi até o final da pista, batendo num barranco
para incendiar-se, em menos de dois minutos.
O aeroporto de Chapecó
encontra-se em precário estado de conservação e sua
pista é de barro.

Zoo expulsa
pato que só
traz despesa

I
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UM ATRASO

Brasília — Ecologia e o
translito serão ensinados
nas escolas a partir deste
ano. A informação foi dada
pelo próprio Ministro da
Educação, Sr Ney Braga,
que ressaltou a preocupação
do Governo com os problemas trazidos pelo progresso
tecnológico, especialmente
na alteração do equilíbrio
ecológico.
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Porto Alegre, onde reside.

Escolas
ensinarão
Ecologia
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Ninguém nos outros 44 apartamentos, no sexto
andar do edifício da Rua Barata Ribeiro, ex-200,
conhecia bem Dona Maria de Lourdes Junqueira, 63
anos, que ontem foi encontrada morta no 631. Um
detalhe, entretanto, faz com que todos comentem o
caso: ela estaria morta há pelo menos seis meses e
só ontem o fato foi descoberto.
No Instituto Médico-Legal, o corpo de Dona
Maria de Lourdes, enfermeira aposentada do Estado, será autopsiado hoje, fora da rotina. Ele não se
decompôs, não exalou mau cheiro, e o sangue secou
todo nas veias, como ocorre em embalsamentos.
O CORPO

Sexta-feira,

D

MAPAS DO TEMPO

Mulher pode ter morrido há
6 meses na Barata Ribeiro
e só foi encontrada ontem

AVISOS RELIGIOSOS

ANGELINA PEREIRA GOMES CARDOSO

BRASIL

Bandeirante incendeia-se na
pista de Chapecó quando
tentava decolar e mata 7

Assassino
do Coronel
é preso

APOSENTADOS

DO

MINC.

Até

30

de ; j_ne'ro

OS VENTOS

*
sui
Sul,

fracos

a

moderados

O MAR
MARES
Rio de Janeiro — Preamar:
6h 45m/0,9m e 19h 9m/l,0m.
Baixa-nw: 2h 36m/0,4m, 10l
2òm/0,7m e 15h W0,4m. Cabo Frio — Preamar: óh 21m/
0,9m e 18h 34m/0,9m. Baixamar: lh 13m/0,5m c I3h 29m/
0,6m. Angra dos Reis — Proamar: 5h 21m/lh 59m/0,4, 7ll
57m/0,8m, 14h 21m/0,6m a
2lh 59m/0.9m.
TEMPERATURAS
Dentro da Baía 21°3
Fora da barra 2493

TEMPO NO MUNDO
Temperaturas máximas de ontem e previsão para hoje,
nas seguinies cidades; Buenos Aires 26, ensolarado — Caraças 23, ensolarado - Lima 27, bom tempo — México 16,
céu limpo — Madri 15, ensolarado — Roma 12, bom tempo
— Lisboa 15, nublado — Paris 8, chuvoso - Londres 11,
nublado — Nova Iorque 1, bom — Beirute 14, nublado.

Guarda evita assalto a loja
na R. cio Ouvidor mas morre
no tiroteio que ninguém viu
O guarda de vigilância Valdenique Silva, de 33
anos, impediu que a filial Rio da Baú Financeira
fosse assaltada ontem por dois indivíduos armados,
trocando tiros com eles no saguão da empresa, na
Rua do Ouvidor n? 169, 3<? andar, mas morreu a caminho do Hospital Sousa Aguiar, para onde era
transportado, com dois tiros no. peito e um nas
costas.
Eram 15h30m e ele estava sozinho, sentado em
uma cadeira no saguão, montando guarda. Os iuncionários ouviram o tiroteio e quem não teve coragem de se aproximar confundiu os tiros com banilhos das obras do metrô. Quando os disparos cessaram, o vigilante dirigiu-se à recepção, trôpego e todo
ensangüentado, fazendo sinal que eram dois os bandidos e caiu sobre o tapete, agonizando.
TENTATIVA FRUSTRADA
O vigilante chegou a descarregar sua arma contra
os bandidos e, pelas manchás de sangue na escada,
por onde os delinqüentes
fugisnam, a Policia acredita
que um deles esteja ferido.
O tapete do saguão apresentava muitas manchas de
sangue e sinais de luta. Nas
paredes mais, de 10 perfurações. O guarda era um
homem alto e bastante forte.
Sem que ninguém visse,
os criminosos abandonaram
o local fugindo pelas escadas,' passando pela portaria
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do prédio sem despertar
suspeitas porque o movimento era Intenso àquela
hora. Na fuga, deixaram
um revólver calibre •38 na
escada, com quatro cápsuIas deflagradas. Porteiro e
inquilinos ouviram os disparos mas pensaram ser ruidos provocados pelas obras
do metrô.
Os 26 funcionários que
trabalhavam no momento
não puderam fornecer qualquer pista sobre os criminosos, pois não chegaram a
vê-los. A Polícia periclou o
local e recolheu a arma assassina para exame datiloscópico.
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Associação sugere o aumento de distância média
Presidente fala
sobre assembléia'

Fama de produto
campeão do Sul
1 mpede inscrição

Belo Horizonte — O presidente do Jóquei Clube de
Minas Gerais, Sr P e r s e u
Vigne, explicou que negou
a convocação de Assembléia
Geral Extraordinária, a
8
t.
(' pedido de sete membros do
% Conselho Consultivo, com
base em parecer do cônsul_
tor jurídico da entidade,
5'
que exigia a assinatura
mínima de oito requerentes.
Disse mais que, por força
dos estatutos, deve constar
i
da convocação da AGE, feita com antecedência minima de 10 dias, a declaração
expressa do motivo da convocação. De acordo com os
termos do requerimento, os
assuntos-objeto de aprecia"a situação
ção seriam
anômala que a entidade
atravessa, com diversos cargos da diretoria sem estarem preenchidos pelos seus
titulares, e a situação criada com a cobrança da taxa
de condomínio, o que tem
provocado reclamações de
inúmeros sócios.
Esclareceu o presidente
que vários diretores eleitos
em abril de 1974 e com
mandato até 1977 renunciaram a seus cargos, tendo
sido substituídos nos termos
d a competência privativa
da diretoria. Também a
determinação do inicio e da
forma de cobrança de anuidades, explicou, é da competència privativa dos diretores, sendo vedada a interferência da AGE nesta
matéria.

r

A presença do potro FerHer no quarto páreo da corrida de amanhã na Gávea,
impediu a participação de
um maior número de inserições, já que a fama do filho
de Golf e Promotora, ganhador de uma penca mlllonárla no Rio Grande do
Sul, é muito divulgada.
O treinador Felipe Lavor é
responsável pela apresentação de Bem Amado, potro
ganhador no Hipódromo de
Campos, superior mesmo a
Primaz, mas "admite que a
sua vitória dependerá do
que apresentar 'o gaúcho
'Ferrier."
FILHO DE ÁRDUO
Bem Amado, segundo o
treinador, é um filho de Arduo e Belle Nolr, com caracteristica em distancias de
meio-fundo, porque não é
muito veloz. Não aprontou
forte, llmltando-se a um galope de saúde, de reconhecimento de raia, de amblentação.
O jóquei Juvenal Machado, que conduziu Bem
Amado em Campos e asslnou o compromisso para
dirigi-lo na prova de amanhã, "respeita a presença
de Ferrier, acreditando nas
possibilidades do seu."
Gonçalino Feijó é o responsável pela apresentação
do potro Oberti, um filho de

Balagin retorna
como favorito
Belo Horizonte — Balagin, castanho, gaúcho, de
6eis anos, de Golf e Gijinha,
reaparecerá como favorito
do quinto e principal páreo
da reunião de amanhã, no
Hipódromo Serra Verde,
uma carreira de 1100 metros, da qual participarão
também os estreantes, Traipu, do Stud Ad Hoc, e Hebreu, além de Farruknagar,
Bela União e Yeta.
Nos demais páreos, aparecém como destaques Heracles e Jarjarello, no primeiro, o paulista Unasked
'e o estreante Noscado, no
segundo, Indicateur e Mixuruquinho, no terceiro, Faithfull e Porão de Ouro, no
iiuarto e Tuiuboy e Figurante, no sexto e último.

l-l
2-2
3—3
4-4
.

CrS

mil

Herácles, E. Rosa
Anne, VI D. Silva
Slomper, F. Lemos
Jariarello, M. Hévia ....
New Jirau, H. Hévia ....

Kg
56
54
54
54
54

2? Pino - Âi 14h45m - CrS 2 mil
1 200 metroí

1-1
2-2
3-3

Kg

Ordwell, I. Sousa
56
Unasked, AA. Hévia
54
Hlt Mar, F. Imen»
56
Noscado, M. G. Santos ...
52
Bouzakl, F. lemos
-52

1-1
2-2
3-3
4-4

4-5
..
4?
troí

3? Pirto - Al Mhl-m - CrS 2 mil
1 100 mttros
PRÊMIO

EQUIPE ESPORTES
ITATIAIA

RADIO

1-1
2
2-3

Kg
Indicateur, E. Rosa ....
56
Mixuruquinho, V. D. Silva . 56
Mareia II, M. G. Sanlos ...
54
Fasl, J. L. Sousa .'
56
Don Chicote, M. Braga ...
56
Marie Jolie, M. Silva ....
54
4? Pireo - À« 16h05m - CrS I mil
SOO - 1 100 metro»
Kg
1-1 Porão de Ouro, M. G. Santos 54
2-2 Huapongué, H. Héviia ...
54
3-3 Faithfull, F. lemos
56
4 Ada, J. I. Sousa ......
52
4-5 Cordon Bleu, F. Imcne ...
56
6 Ocolo, H. Campos ....
56
1-1
2-2
3-3
4
4-5

1-1

4-8
o
"

1-1
2—4

PRÍMIO
1-1
2-2
3-3
4-5
6
«9
—.'; 1

24? ANIVERSÁRIO DA
RADIO ITATIAIA
•
Kg
Balagin, R. Machado .... 58
Hebreu, J. Paula,
57
Traipu, M. Braga
59
Farruknagar, F. lemos ... 54
Bela União, J. I. Souza ... 55
Yefs, M. Silva ........
52
Pireo - Ai 17h30m - CrS
mil
200 metroí

3-8
9
0
11

1
12
7
9
15
2
3
13
7
11
14

1?-Pír»í "¦'* ,5h _
- CrS 25 mil.

Hagara, H. Hévia
54
Figurante, R. Machado .... 56
Bofetada, J. Paula
54
Curinga, M. Silva
54
Kerrina, F. Imen.
54
4-6 Tuiuboy, M. G. Santos ... 56
Chinela, M. G. Santos .... 52

'

Kg. l-l
55 "
55 2_J
55 3
55 ¦3~í
cr 5
«
II ,
55 *~'
55 ."
'
55. !

Escabiosa, J. M. Silve .
1
B'"'mí['e' J' Quci,ós ; '
5
Orenburg, S. Silva . .11
Parmélil' F- Es,ev" ¦
7
Buliçosa, U. Meireles .
3
Clírassct, Jua. Garcia .
9
''*?!&'• F. Fraga .
8
Cidade Ceu, J. Julião .
6
LAM
£™H.d.
.„m„; '?
Lrack
lady, A. Ramos
2
Bi" Bi"' «• Freire ¦
*

55
55
55
55
55
57
55
55
«
55
55

Kg.
Kg.
54 '-' Sir Olé, E. Ferreira ... 5 '56
Valent,,J.
Julião .
7 55
54 "Sir
54 2-2 Sussurro, F. Estoves .
9 56
S 56
54 3 Eatrum, C. Pemabem .
54 4 Honey Victor, J. M. Silva 12 56
54 3-5 Lillage, J. Pedro .... 6
56
57 6 F. Rock, A. Ferreira .
3 56
54 7 Ben Mazol, G. F. Almeida 10 56
57 4-8 Ehapi, G. Tozzi .... 11
56
54 9 Ulation, F. Silva ....
4
55
54 10 Raiusleur, F. Lemos .
2 55

mil m,,,°, !? fi'">
mürot
-

- •• 17h05m
CrS 15 mil

K°
l-l Hula Hoop,' J. Pinto ...
2-2 Lavanda, E. Alves ....
3-3 Adalina, J. Esteves ...
Anthyllis, D. Noto ....
4-5 Standarte Light, A. Fer. .
" Kalimar,
J. M. Silva . .
.

Wilson de Souza
recebe reforços

1
5
2
6
4
3

55
1-1
55 2-2
55 3
55 3-4
5.5 5
55 4-6
7

-

1 mil

Kg

600

Kg

Analilio, J. Pinto
6
Prince Nat, G. Alves .... 2
Missouri, E. R, Ferreira .
5
Zalfo, J. M. Silva .... 3
Mat; Giant, A. Ferreira .
7
Fair Meed, F. Esteves
.
4
Paradlse, J. B. Paulielo .
1

2? Pirto - àl 15h30m - 1 mil 400
metroí - CrS 17 mil - (Inicio do 6? Pireo - ài 17h40m
Concuns do 7 Pontos) metros — CrS 21 mil

O treinador Wilson de
Souza vai receber quatro
anjmais do Haras Expert,
São Paulo, q,ue irão prósseguir 'campanha no Hipódromo da Gávea, a fim de
aliviar os boxes daquele haras em Cidade Jardim. Wllsori de Souza, está propenso
a fazer nesta temporada o
mesmo sistema de Silvio
Morales, trazendo animais
de A outros centros para
atuar na Gávea.

-

1 mil

58
58
56
57
56
57
56
400

Kg

1-1 Irenl, J. Pinto
5
57 1-1 Costa Sul, J. Pinto ... 6
56
I
56
2-2 Rosaline, A. Ferreira ...
3 57 2 Fa,a' E' Alv« • . • •
" Red Lips,'J.
M. Silva . . 1 54 2-3 Buona Será, E. R. Ferreira 7 56
2 56
3-3 América, J. Esteves ...
4 56 4 BcM Sander, A. Garcia .
Prlc. Surliness, J.F.- Fraga 7 54 .3-5 Soignée, J. M. Silva ... 8
56
Jambolaia;
E.
B.
Queiroz 3 56
4-5 Paixa, G. F. Almeida ...
6 57 6
Arislcia, J. Escobar ...
2 54 4-7 Praga, F. Lemos .... 4
56
" InMar, A. Abreu
!• .
5
56
3? Pireo — in 16h — 1 mil matroí
- (Prova
CrS 30 mil
Especial dt 7? Pireo - is 18hl0m - 1 mil me- CrS 21 mil
-.Hão)
tros
Kg
1-1 Multa, J. M. Silva ...
2
" Difundida,
M. Alvos ...
3
2-2 Es Preciosa, W. Gonçalves 6
Scandale, J. Malta ...
7
3-4 Psicóloga, E. Ferreira ...
1
True love, M. Silva ...
4
4-6 Trepldante, G. A. Feijó . 8
Dlndl, A. Ramos 5

,-ri-

ji M. Silva pede
'_ :,.uma retirada

55
55
55
55
55
55
55
55

1-1
2-2
3
3_4
5
4_6
.'.'

Kg

Graviola, J. Pinto .... 6
Clé, J. M. Silva ..... 1
Jürana, J F. Fraga .
... 5
Sweet Spy, G. A. Feijó .
7
Chacaleca, J. Esteves ... 4
N|,|do, G. F. Almeida .
3
Conllk, A. Ferreira .... 2

53
5<
53
£6
54
55
55

8? Pirto - li 18h45m - 1 mil 300
49 Pirto - ii 16h3Sm - 1 mil 300 mttroí - CrS 21 mil - (Dupla Ext.
mttrot - CrS 21 mil - (Duplt Exata) Ia) - (Vtrlantt)

•

1-1 Dlrca, J, Pinto
10
2 Berlinda, F. Esteves ...
4
2-3 Bangladosh, J. Pedro ...
8
Snekar, J. Escobar
5
Ubbla, E. Alvo»
7
3-6 Tulufleur, J. F. Fraga . . 11
Lady Star, A. Garcia ...
1
Gramlnha, P. Cardoso . . 6
4-9'Scamaid, G. F. Almeida . . 9
10 So Nice, J. M. Silva . . 3
Seshore, J. Esteves ....
2
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impressionou na partida realizada cedo, no prado da Gávea
SSea

Domingo

1-1
2-2
3
3-4

A Juvenal Machado da SilVa; jóquei deve montar o
cavalo Sir Sorteado no terceiro páreo da corrida
noturna de segunda-feira,
pretende aconselhar o treinador Antônio Orciuoli a
retirada do seu pensionista..
O'profissional alega que Sir
• Sorteado vem se escorando
nos' floreios e em carreira
pode sentir ou mancar.

Dosoriel, J. Eslcves . .
B. Cassidy, G. A. Feijó
P. Netalicio, L. Corrêa .
Ambitus, G. Gomes . .
Five Arrows, J. Garcia .
Boom, J. Maha ....
F.delio, A. Garcia ...
Ignotus, J. F. Fraga . .
Galeão, E. R. Ferreira . .
Granville, E. Alves . . .
El Cucrvo, G. Tozzi . .

k_

A Associação Brasileira
dos Criadores do Cavalo de
Corrida, dentro de uma
programação técnica, vem
procurando colocar o turfe
brasileiro nos padrões do
esporte internacional, sugerindo a elevação das distancias médias dos páreos corridos nos hipódromos do
pais, considerada uma das
mais baixas do mundo.

A Associação de Criadores
acha que deve haver porfeita compatibilidade entre o
potencial genético dos reprodutores e matrizes alojado nos haras de Norte a
Sul do pais, e c. programação executada pelas soeiedades promotoras de corridas,'

Dispendio de divisas
Admite a ABCCC ser um
desperdiclo o dispendio de
divisas com as importações
que se destinam à produção
de animais com determinadas aptidões, para que eles
não tenham, depois, numero suficiente de provas
capazes de desenvolver essas mesmas qualidades.
Acham ser dificil a competição em nivel internadonal quando toda a estrutura da programação não é
similar aos páreos que $e
correm nos demais centros.
Esclarecem que se deva dar
o p o rtunidades adequadas
aos cavalos especialistas
nas três categorias de provas — velocidade, meio fundo e fundo.
No Brasil, mais por convcnlência dos interesses da
casa de apostas do que os

da criação nacional, dão-se
preferência a uma programação sistemática voltada
às provas de velocidade.
A Associação de Criadores
conclui que a tendência
universal é a do império
das provas de meio fundo,
entre 1 mil 609 e 2 mil metros, faixa que chega aos 2
mil e 400, mas não desce dos
1 mil e 500 metros, e por isso mesmo, fez um levantamento em/1974 e 1975, da
distancia média corrida nos
cinco principais hipódromos
do país, com a respectiva
posição percentual comparativa, na certeza de despertar o interesse dos criadores; incluindo os de São
Paulo, Cidade Jardim e São
Vicente, Gávea, Rio Grande
do Sul e Tarumã, no Paraná,

Quadro comparativo das distancias médias
dos cinco principais hipódromos do país
Hipódromo

Ano

Distancia
Média

Kg
Kg
1—I Culabano, A. Santos.. .
4 56
55 2 Endro, R. Marquei ... 6
56
3 Esso, J. Garcia
56
9
56
56 2-4 Quão, P, Cardoso .... 2
56
56 5 Eklgarbo, A. Ferreira ... 8
56
55 6 Chapultepec, A. Ramos .
3 56
56 3-7 Campo Novo, E, Alves . •• 7 56
56 8 Cogulnho Brabo, W. Gonç. 5 56
55 9 Ginásio, J. Pinto .... 1
56
56 4-10 Quilo, J. F. Fraga . .
. . 11 56
56 II Rock Rural, ,í R. Ferreira 12 56
56 12 Slokholm, Jr R. Oliveira , . 10 56

Percentual

Cidade Jardim 1974 1 420m
(sp)
1975
! 433m

(+) 0,91%

Cristal
1974
1 346m
(RS)
1975
1361m

(+) í,ll%

Gávea

(-) 3,05%

1974
1 317m
(RJ)
1975
] 278m
X

5? Pireo - As 16h35m - 1 000 '* Pir,° " ,*' •,,8M?Í' ,~ J 00(!
mttrot - CrS 17 mil - (Dupla Exata) ""''•• - Cr> 2> mil - (Dupla Exata)

S? Pir.o - Al 16h45m - CrS 1 mil
SOO I 100 metros
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Antônio Pinto da Silva ÜSÜ?,
¦¦ fl*;'
mx >t -.
m\
vai apresentar o potro
Demagogo,
um filho de
Quiz, que obteve a quinta
colocação em sua primeira
apresentação, resultado
c o n s i derado satisfatório,
por seus responsáveis.
O treinador explicou que
Demagogo melhorou da estréia até agora, aprontou os
360 metros em 22s, e que
"pode cumprir uma
boa atuação,
admitindo ser um
animal de futuro."
Cigalllum participará da
prova como um dos retróspectos, pelo segundo lugar
obtido na estréia, e dependendo do que Ferrier apre-„j£
¦* ¦ ¦ '--v^<âí^^^^^Ê^W^^^^m£&^ ¦
sentar, "o meu pode chegar "- •^\-^í-»'^%mmmx-- *'"''W<%$ílk
:i^ "w '.-4J^1_lffi__^^s^)^^^_-MI^I_lflP^»'•''¦:" ^•tSW
mÊÊmfàÊÉ&WmWL
colocado."
-.-¦.>'.«¦# ^'«-v*^••-^í_^^___I_^<^-*_ÍS?^'í_54_,> „;.
a
Expedito Coutinho, res- aVÍ;
, .„ .
^f-^^s:^'</.•¦-•' ¦ ¦ ¦y%Em?--¦'•¦'¦ ¦'""¦> ¦"¦¦- *¦¦"¦* <''^;*~\&&&!&S!*^
^^m9mM^^3Êsm^:^.rj--.;.<
ponsável pela apresentação mmmWk&&tèÊK$wK *m*j'¦'"'. .a.- "• L. > >> >•" ""¦*'"
''
í-%¦'*:< *x¦ '¦•^iifiltíSaSM^''*!>^8ra_!?^TO_Í_l_E_slÍ__?^-'
dos animais do Haras Pela- _Cwt»te---*j.'.»',&ffV'¦ íí&r?^
||p
jo, vai apresentar Duhemal, s^»Í!T_!_K^fl__IWcW<rrirl'T'-u/•¦¦'¦. _. s* (¦*¦'
«áaâ-ií»
7â_5P_l._Ííâ<_i|«MÍ^_s
:
•
•'•
"'SW!'~._
¦'Mtmxv-^um filho de Estator, com íiw%mi^l^:?5^cr|fw&#%-í?*'A;- ';'- ''¦*<*_** ¦;•.-.¦•¦r<'ík-^^'?_a__s_
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4ii-'
exercido de lm 3s, admitin- _H»S5s»R^/s_____fe*Vi'v^_r_w',,>'
do "um resultado compenAíSg
sador."
Ferrier

Doctor Mário, A. Ramos
6 57
Padrém, J. Queirós ... 3
57
ladonis, F. Esteves ... 5
56
Kg. 3_4 Atami, J. M. Silva
... 1
57
Qulluta, G. F. Almeida .
1 56 5 Blue Cap, G. F. Almeida 7 56
Gadamai, J. Esteves ...
7 56 4-6 Noiiri, J. Pedro ....
4
56
Gaulesa, D. Neto ....
3 56 " Hipnes, F. Silva ....
2
57
Finura II, C. Valgas . . 6 56
Framita, W. Gonçalves . 4 56 7° Pirto - As 17h40m - 1 300 ma~ CrJ ,3 m'1
Dinéia, J. Pinto
5
56 '""
Iraína, A. Ramos ....
2 56
Kg.
Pireo - At 15h30m - I 600 me- 1_l Gingai, J. M. Silva .
4 58
- CrS 17 mil - (Inicio do Con- 2 Traiais. E. Ferreira ... 10
56
de set* pontos).
2-3 Runncr, J. Pinto ....
6
58
L. Pintado, G. F. Almeida 1
57
K-. 3-5 Estrago, A. Ramos
... 7
58
Padu, J. M. Silva ....
6 54 6 Hymaya, C. Valgas ... 5
56
9 53
Orlu, A. Ramos ....
5 54 7 Qucvcdo, C. Abreu .
58
B. The Kid, J. B. Paulielo 4 57 A~i f*™?">. f> t»°v" ... 2
58
Prince Dino, F. Esteves . 3 53 ,! j,°b".0' {¦ p=d,°, .... 3
°"P,!' F' G' S,lv' •.-.•»
Deep. G. F. Almeida . . 2 54 '°
Gingerbeer, j. Pinto . .
i 54 p ..^ _
_ J .- ^
^ ^
- CrS 17 mil.
..
*ros
Parto - Ai 16h - 1 000 me- CrS 25 mil.
K
Ferrier, G. F. Almeida . 4
Bem Amado, J. M. Silva . 3
Cigallium, J. Escobar . . 1
Duhemal, F. Esteves . . 6
hUmíü
i d:„.~
c
&nrVgus?,,nu
Meireles 9
Demagogo, A. Ramos . .10
Algodão, J. Esteve, A.
7
Kinos E Alve» '.
fl
Fllafo, G. Alves
A. .' _
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2? Pireo - As 15h - 1 400 me. '""'
troí _ CrS 21 mil.
2-2

3?
tros
curso

W^ÊmmM^m^^
umm^^^^^mWm
'
?Iç_e.ííB/ ,":__l_l___^___^_R^^BF_0"V.-)iá_BBft^
a_wfiflt-

O MAIS LIGEIRO

I? Pireo - A» 14h30m - 1 300 me. 412 Onofre, C. Valoas 8
55
Iroí - CrS 17 mil.
|3
Rjrua|, J. M. Sjj„,
j
|J
14 Prólogo, E. Ferreira ... o
oo
Kg. 15 Zéphire, F. Silva .... 10
54
1-1 Cátedra,
G. F. Almeida 4 57
2-2 Fast Blonde, J. Pinto . . 3 56 69 Pi'«° - Ai.l7hl0m - 1 600 me~ C,$ ,7
3-3 Rosarina, J. M. Silva . .
1 54 ""
!".":
4-4 Boa Vida, J. B. Paulielo . _ 57
Kg.

4-6
7
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Sábado

3-4

PROGRAMA
1? Pirto - À» 15h25m 500 - 1 300 mttrot
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Kamel e Athene, que não
chegou a impressionar na
estréia, atrasando-se no pulo de partida, mas está bem
mais aguerrido, exercitado,
em condições de cumprir
uma boa' apresentação,
como demonstrou no trabalho de lm 4s nos 1 mil metros, colado à grade de fora.

Montarias

1-1
2-2

'm^mtOm^m -_9HF'^_-_u' i'
B
li -j/M
H-- wk H^__n _i
itijjj

Tarumã

1974

1

269m

(-) 0,32%

São Vicente 1974 '1 183m
(SP)
1975
1 193m

(+) 0,84%

(PR)
(PR)

1975

1265m

Esteves

Ferrier treina

atua em
São Paulo

em 35s2 com um Pedra confirma
iinal de 12sl/5 forma técnica e
ganha 4a prova

O jóquei' Francisco Estevês, campeão da categoria
em 75, e que esteve atuando
na semana passada em Caraças, Venezuela, confirmou
a sua participação na dir_ção da égua argentina Fimbria II, domingo, em São
Paulo, no Grande Prêmio 25
de Janeiro, seguindo no dia
da corrida.
Dois compromissos dc
montarias no Hipódromo da
Gávea, para o mesmo dia,
os de Berlinda e Fair Meed,
foram assinados em nome
de Esteves, mas ele preteride se dirigir à Comissão de
Corridas, pedindo autorização para se ausentar, alegando ter se comprometido
com o supervisor José Carlos de Aguiar antes de viajar para a Venezuela.
EXPERIÊNCIA VÁLIDA

O potro Ferrier, já eleito
favorito na eliminatória de
produtos da nova geração
da programação de amanhã
ã tarde, realizou excelente
apronto final, maic.mdo 35s
2/5 na reta de chegada,
com 21s 2/5 nos derradeiros
360 e 12s 1/5 no arremate,
galopando com facilidade
na direção de Gonçalino Almeida.

Orlu, que reaparec; curado de uma pequena lesão de
tendão, agradou no treino
que realizou ao lado de Ladonis em 50s 2/5 no.s 800
metros, finalizando com sobra^, contido nor Antônio
Ramos, e Chacaiaca, alistada no quilômetro da sétima prova de domingo teve
seu apronto antecipado, assinalando 34s 3/5 nos 600
metros da reta de chegada.

Polro de futuro
Ganhador de uma penca
milionária no Cristal, Ferrier vai estrear na Gávea
na condição de grande
favorito, já que seus treinos foram os melhores do
páreo, tanto na distancia
como na partida final,
quando marcou 35s 2/5 no.s
600 metros, galopando com
sobras, no freio de Gonçalino Almeida. Ferrier partiu
em estilo vigoroso, sem
exageros, seguindo no mesmo estijo até a altura dos
últimos 50 metros, sofreado
por seu jóquei, cruzando o
e spelho visivelmente contido.
Outro portro que impressioriou foi o Duhemal, filho
de Estator e Fadiga, trei-

nado por Expedito Coutinho
e com o segundo melhor
tempo em trabalho e
apronto. Duhemal, que parece tão veloz quanto Ferrier, estréia com exercício
de lm 03s., sem ser exigido
e apronto de 21s 3/5 nos 360,
saindo com vivacidade e rapidez. Potro escuro, bela estampa, Duhemal promete
grande corrida frente ao
gaúcho Ferrier. Cigallium
aprontou em 22s 2/5, alertado por Escobar, assim
como Demagogo que chegou
no mesmo estilo, na direção
de A. Ramos. Kings aprontou de parelha com Filaço
em 37s., ganhando o segundo, que chegou com maiores
reservas.

Esteves foi contratado peIa direção dos Hipódromos
da Venezuela para participar da festa "edos campeões,
em Caracas,
que a experiência foi válida, mesmo
conduzindo apenas um
animal e recusando dois outros que não tinham possibilidades."
O profissional muito observador e preocupado com
detalhes referentes a sua
condição de jóquei, consicicrou a raia do La Rinconada
"como excelente,
semelhanForma física
te às dos EÜA e com uma
De volta após ligeira au- metros, acionada no íinalzldrenagem perfeita, que impede qualquer possibilidade sência para cura de peque- nho por Juvenal Machado.
na lesão de tendão, Orlu Boa Vida também arrede poças de água."
com« mobilidade,
Ele foi convidado para Impressionou ao aprontar matou
atuar durante uma semana em 50s2/5, nos 800 metros, marcando 37s 2/5 no mesmo
em Montevidéu, no Uru- correndo com tranqüilidade percurso, e Iraína, um dos
ao lado de Ladonis, que azares do segundo páreo,
guai, com despesas pagas e
recebendo 1 mil dólares, .também chegou com reser- surpreendeu ao marcar
vas, no bridão de Francisco 36s3/5 nos 600 metros, cormas ainda não se decidiu.
Esteves, mas sem agradar rendo com disposição, no
tanto corfio o pilotado de freio de Antônio Ramos.
O QUE FIMBRIA FEZ
Antônio Ramos, que arre- Doctor Mário galopou largo
A égua argentina Fimbria matou visivelmente contra- na reta, pois sofreu contrariado, marcando 12s2/5 nos
II, que participou de uma derradeiros 200, no melhor tempo durante a semana,
rejeitando ração durante o
prova de 2 100 metros na
apronto para o terceiro pá- dia de ontem, e Gingai
semana passada, sob a dire- reo do programa de ama- agradou no apronto que fez
ção de J. Esteves, seu sobri- nhã, Padu não foi exigido em 51s nos 800, sem apurar,
nho, obteve a quarta colo- por Juvenal Machado em para o sétimo páreo. Esca53s nos 800 metros e Billy biosa foi a melhor nas particação,
correndo
com The Ki marcou tempo das
para a oitava carreira,
desembaraço, mesmo pre- semelhante, sem dar tudo e F. Rock, Lillage e Ehapl
¦impressionaram nos apronjudicada e sem uni trabalho na direção de J. B. Paulielo.
tos do último páreo, o priforte na distancia, correndo
Rosarina agradou ao meiro agradando
mais na
na ponta- até os últimos 300
aprontar em 37s nos 600 marca de 36s2/5 na reta.
metros.
Esteves recebeu explicações do sobrinho e ontem, <*
CONCURSO ACUMULADO
pela manhã, deu um passeio com a égua argentina,
sem qualquer preocupação
de tempo, atendendo as instruções do supervisor
Aguiar.
Está acumulado o Concurso de 7 pontos,
Admite encontrar em São
a corrida do próximo sábado, 24, em
para
Paulo "um compromisso dlCr$ 173.341,00.
ficll,
embora otimista em
relação a um bom resulta- •
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
(r
do".

Cr$ 173.341,00

A égua Pedra, uma filha
de Bandar, criação do Haras Mondesir e propriedade
de Arnaldo Sousa e Silva
Sobrinho, ganhou de Rose
Flower nos 1 mil 300 metros do quarto páreo da reunião no Hipódromo da Gávea, em pista de areia maciá, sob a direção do aprendiz de terceira categoria R.
Freire. Holan foi retirada

momentos antes da competição.
Ganharam, ainda, na
mesma reunião, Honey Ronald, Buck Jones, impondo-se a Mercenaire, Green
River, Castiço, dominando a
um outro cavalo de Campos, Nemours, Galactato,
Nagor, e Abdita. E o movimento geral de apostas
atingiu a importância de
Cr$ 2 milhões 636 mil 92.

Páreo a páreo
1'

Páreo — 1 mil metros —
areia macia

1'
2?

H. Ronald, E. Ferrei.
Gaypió, J. Pedro . .

57
57

Vencedor: (4) 0.21 — Dupia: (34) 0,25 — Placés: (4)
0,12 e (7) 0,13. — Tempo lm
02s3/5 — Filiação: Bar e
Honey Dew. — Proprietário:
Nelson Pereira Gomes —
Treinador: Sérgio P. Gomes.
29

Páreo — 1300 metros —

19
29

B. Jones, J. B. Paul.
Mercenaire, F. Perei.

53
54

Vencedor: (2) 0,23 — Dupia (24) 0,37 — Plâcês: (2)
0,16 e (7) 0,31 — Tempo: lm
20s4/5 — Filiação: G. Performance e R. Brook — Pro-"
Haras
Castelo
prietário:
S.A. — Treinador: Antônio
Pinto da Silva.

59 páreo — 1 300 metros
19 Castiço, J. F. Fraga
29 Nemours, F. Pereira

58
58

Vencedor (6) 0,22 — Dupla( 23) 0,35,— Placés: (6)
0,15 e (4) 0,18 — Tempo:
lm21s4/5. Não correu (5)
Orpheon. Filiação: Endymion e Castlha. Proprietário: Diamela Rosa Kardos.
Treinador: José Bezerra da
Silva.
69 páreo — 1 mil 100 metros
19 Galactato, J.M. Silva 58
58
29 Gay Pilot, J. Julião
Vencedor (5) 0,17 — Dupia (13) 0,26 — Piacès: (5)
0,13 e (1) 0,15 — Tempo:
lm09s3/5. Filiação: Galaripo e Gorja. Proprietário:
Ismael da Silva Neto. Treinador: Roberto Morgado.

39

Páreo — 1100 metros —

" Páreo — 1000 metros

19
29

G. River, G. F. Alm.
Deifico, J. M. Silva

19 Nagor, J. F. Fraga 58
29 Macambuzio, A. Ramos 56

56
58

Vencedor: (8) 0,35 — Dupia: (44) 1,11 — Placés: (8)
0,20 e (7) 0,38 — Tempo:
lm08sl/5 — Fiíiação: Queisto e Zebrai — Não correu:
(6) Useiro — Proprietário:
Stud Fiat — Treinador: José Luis Pedrosa.
49 páreo — 1 300 metros

Vencedor (2) 0,24 — Dupia (1) 0,26 — Placés: (2)
0,14 e (1) 0.14 — Tempo: lm
3s — Não correu: (5) Amelho, retirado no alinhamento — Filiação: Prosper e
Briselda — Proprietário:
Danielo Aieta — Treinador:
João Emilio de Sousa.

89 Páreo — 1000 metros
1' Pedra, R. Freire
51
2q R. Flower, G. F. Almeida
19 Abdita, G. Tozzi 50
54
29 Tchau Penny, J. EsteVencedor (4) 0,17 — Du- ves 55
pia (12) 0,27 — Placés: (4)
Vencedor (6) 0,99 — Du0,13 e (1) 0,16 — Tempo lm
22s2/S. Não correu (8) Ho- pia (12) 0,26 — Placés: (6)
lan, retirada pelo SV. Filia- 0,37 e (1) 0,15 —Tempo: lm
— Não correu (7-titular)
ção: Bandar e Laranjeira. 04s
Proprietário: Arnaldo Sousa .Four Valet — Filiação: King
e Silva Sobrinho. Treinador: Madison e Giripiti — Treinador: Stud Lucky — TreiCarlos Morgado.
•nador: E. Coutinho — DuDupla Exata: combinação pia Exata: combinação 0604-01: Cr$ 4,70.
01: CrS 35,80.
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Mau tempo preocupa
pilotos no primeiro treino

Sérgio Cavalcanti.

Sio Paulo

Enviado <.speci.il
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• A Caixa Econômica Federal fará amanhã, às 18
horas, o sorteio dos numeros atribuídos aos carros
inscritos no Grande Prêmio
do Brasil de Fórmula-1, válidos para a Loteria Especiai do Automobilismo. Para
tanto, utilizará o mesmo
equipamento das extrações
normais da Loteria Federal.
Com o sorteio, ficarão conhecido.', os números concorrentes aos prêmios maiores e aos 30 automóveis, o
que representa uma novidade. Os bilhetes dos seis primetrôs colocados no Grande
Prêmio do Brasil receberão,
respectivamente, CrS 5 milhões, Cr.". 500 mil, Crs 250
mil, Cr§ 150 mil, Cr 100 mil
c Cr 50 mil. A partir da sétima colocação, .todos os bilhe les terão um prêmio de
CrS 30 mil, mesmo os relativos aos f-arros que desistam
de competir.
• O motor Ford Cosworth,
de oito cilindros, que chegou quarta-feira para a
equipe brasileira colocar no
carro de Emerson Fittipaldi, foi preparado para chegar a 11 mil e 500 giros (rotações por minuto), aproximadamente 700 giros a
mais do que o motor colocado no carro de Ingo deverá
render.
• Feitas as pazes, Emerson confidenciou o diálogo
que teve com o suiço Clay
Regazzoni, na piscina de
sua residência de verão no
Guarujá: "Clay disse: Vamos parar com isso. Eu lhe
respondi: não fui eu e sim
você quem começou logo
que chegou ao Brasil e me
criticou. Dai eu lhe respondi: Com você bastaria eu
dirigir com uma mão", o
brasileiro brincando comentou: "Foi ele quem afinou
e não eu".
O diretor da Tijrrcl, 7ios
boxes da Copcrsucur. perguntou a Emerson: "Me diga qual foi realmente o
tempo verdadeiro dc seu
carro. Aposto CrS 20,00 como você não está falando
a verdade", o piloto brasileiro ficou mais surpreso
quando percebeu que Ken
Tyrrell estava desconfiado
de um Umpo melhor, que
teria sido escondido.
Apesar de saber, que
conta com um dos melhores
pilotos do mundo, Wilsinho
faz o seguinte lembrete a
Emerson: "Magio, você não
se esquece que o carro está
com tudo novo, principalmente coroa e pinhão, que
você não deve forçar no começo dos treinos".
Os boxes da Ferrari, já
apelidados de "milionários"
pelos afiecionados do automobilismo, pois è a equipe
que mais material trouxe
para o Grande Prêmio do
Brasil, ontem eram os mais
tranqüilos, com seus carros
totalmente prontos. Apenas
três mecânicos trabalharam
de manhã e no começo da
tarde, encerrando o expcdienle logo depois.
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Face acha que o seu novo Brabham íoi
pouco testado e Teddy ^^rrS?7?^^0
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O encontro de Emerson com Meier

Pele queimada do sol de
Guarujá, bem humorado,
apesar de constantemente
solicitado, Emerson só em.
um momento não mostrou
total descontração ontem, no
boxe da Copersucar: foi no
final da tarde, quando o homem-forte da sua ex-equipe,
a McLaren, apareceu pela
primeira vez para observar o
FD-04.
Teddy Meier mostrou-se
muito interessado no Copersucar, recebeu algumas explicações do próprio Emerson mas, sentiu-se claramente, a amizade que os dois
mantiveram por duas longas
temporadas já não é a mesma. Antes de mais nada, foi
um encontro jrio, apesar do
esforço em contrário de Bernnie Ecclestone, o todo-poderoso da Brabham e presidente da Associação
'de Mundial de
Construtores
F-l, também
presente no boxe da equipe
brasileira e que procurou alegrar o ambiente.
Casos encerrados
Na verdade, B er nnie
Ecclestone ,da mesma forma
como o fizera Teddy Meier,
quando Emerson decidiu trocar a McLaren pela Copersucar. criticou o piloto brasileiro. Não só o criticou como chegou a gozá-lo, pela
inesperada transierència (quando um repórter europeu, em dezembro, o entrevistou em Londres, para
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saber a opinião sobre a saída
do brasileiro da McLaren,
Ecclestone disse: que opinião? Sobre a aposentadoria
de Emerson?)
Mas, da mesma forma
que Regazzoni fez, ao chegar a São Paulo — chamou Emerson de mercenário, por ter se transferido para a Copersucar e depois
apareceu com a maior descontração na casa de veraneio do piloto brasileiro, pa.ra tomar banho de piscina —
Ecclestone estava ontem, no
boxe da Copersucar; conversou normalmente c o m
Emerson e ainda procurou
alegrar o seu encontro com
Teddy Meier. Talvez para

S

decepção dos fotógrafos que,
quando viram Meier e depois
Ecclestone se dirigirem ao
boxe da Copersucar, ficaram
ansiosos à espera de pelo me.
nos uma altercação que não
aconteceu.
Assim, todos os casos
estão encerrados, com aliás
disse depois o próprio Teddy
Meier. Apesar de não haver
abraços, como nos encontros
anteriores, e apenas simples
trocas de olhares, o diretor
da McLaren afirmou que a
saida de Emerson da sua
equipe pertence ao passado:
— Nem quero mais falar sobre isso. É claro que o
comportamento de Emerson
nos decepcionou, pois estava

~~\

praticamente tudo certo para a renovação de seu contrato. Mds tivemos sorte de
pegar o James Hunt e isso
basta.
Tempo

chuvoso
Emerson acha que, se
continuar a chover em São
Paulo, a realização do GP do
Brasil será praticamente impossível, porque o circuito de
Interlagos dá muito aquaplaning, ou seja, os pneus especiais dotados de ranhuras
para a pista molhada ainda
assim deslizam sobre as camadas de água, tornando o
carro incontrolável.
O piloto está torcendo
para que hoje não chova. Disse que desconhece o comportamento do Copersucar na.
pista molhada, porque todos
os treinos foram feitos com
bom tempo. Em vários dias
de testes programados para o
Copersucar choveu em São
Paulo, mas como o carro ainda não estava acertado, ele
cancelou os treinos naqueles

4x2007n livres, Eduardo Alija, 7ios
2007H, borboleta c Flávia Nadalalti, 7ios 200m meddley. O Fluminense vai liderando a competição, com 6G po7itos.

1V/«i/,

tempo

O tempo chuvoso e frio 7ião
influiu somente 7_os nadadores.
O público, que era esperado em
bom número, ?.ão compareceu na
parle da manhã e à noite foi
igualmente reduzido. Roberto
Pavcl, técnico do Botafogo, e
Mauri Fonseca, da Federação
Gaúcha, davam algumas exphcações:
— A 7iiaioria dos 7iadadores
aqui remiidos — diz Pavel — ?iâo
está preparada para realizar
bons resultados e isso é 7n\úto
bom, porque temos que pensar
em termos de olimpíadas e não
em Troféu Brasil. Para ele, o 7iadaãor só atinge a plenitude de
sua forma duas vezes por a7io e

se o Brasil quiser fazer um bo7ii
papel em Montreal, terá que se
preparar desde já, sem pensar
nam mesmo na Copa Latina, em
março.
Pavel. agora membro da assessoria de 7ialação do CND,
confirmou que o Brigadeiro Jerônirnó Bastos está pretendendo
trazer a Copa 'informando
Latina para o Rio

de Ja7ieiro,

que o

presidente do COB, Major Silvio
Padilha, conversará com os dirigentes mexicanos para propor
a transferência.

Força jovem
Rosamaria Prado, 7iadadora
dc Andradina, tem 14 anos e peIa sua aparência bastante infantil, julga-se que ela tenha menos idade. Isso, 710 entanto, 7ião
impede que ela seja, 7.0 momento, uma das 7nelhores do
pais, principalmente nas provas
dc nado de costas. 07.íe?«, du-

rante as eliminatórias', provou
sua boa forma física e técnica
e melhorou em dois segundos o
recorde do Troféu, que era ãe
Christiane Paquelet. registrando
o te7iipo de 2m32s53, para os
200m.
Cabelo totalmente amarela-*
do, rosto pequeno e baixa estatura. 7ião esconde a sua alegria
pelos bons resultados alcançados.

Resultados
100m. 7iioças, livres, Io Rosemary Ribeiro
(Fluminense),
Iin02s08; 20 Mei Burle (Botafogo) I7ii02s20; 3.° Jaqueline
Mross
(Pinheiros I hn02s31.
200m, homens, borboleta: 1.°
Eduardo Àlijó (Flumine7ise 2m
09slS; 2.0 Djan Madruga (Flumi7iC7ise) 2m09s23; 3° Carlos F071ioura (Flamengo) 2mlls51. 400m,
moças, 7nedley: lp Flávia Nadaluüi (F-..??i_7.e7.se., 5ml3s78, (re-
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Na mesma reunião, o.s
construtores tomaram uma
decisão Importante para toda a temporada e que já
entra em vigor no GP do
Brasil: o primeiro treino da
véspera de cada corrida
(geralmente sábado) nào
será mais oficial, servindo
apenas para que os pilotos
testem os carros com o.s
tanques cheios. Assim,
amanhã, haverá um único
treino oficial, das 11 às 13
horas.
Além disso, os construtores decidiram que o treino
extra-oficial, sempre realizado na própria manhã da
corrida, terá o tempo reduzido de 30 para 20 minutos.
Após quatro meses de recesso — o último GP do
1975, o dos Estados Unidos,
foi a 5 de outubro — há
muita expectativa entre pilotos, chefes de equipes e
mecânicos, sobre o treino
de hoje quando, afinal, os
surpreendentes tempos obtidos por Emerson Fittipaldi nos testes com o Copersucar poderão ser confrontados de forma direta com
os dos demais carros.

Nem as chuvas durante
o dia de ontem, que impediram a equipe Copersucar de
realizar testes rápidos com
os carros FD (versões 04 e
03), de Emerson Fittipaldi
e Ingo Hoffmann, tiraram
o entusiasmo da escuderia
brasileira para o.s primeiros
treinos classificatórios. Entre Wilsinho (diretor-geral),
Ricardo Divila (projetista.,
Jô Ramirez (chefe) e o mecanico Darci existe só otimismo e confiança; m a s
também uma preocupação:
a pista molhada, pois o novo Fórmula-1 nacional ainda não andou com o circuito de Interlagos nessa condição.
Ao contrário do dia anterior, quando o Ligier, francês, havia sido a grande
atração de Interlagos, bastou o carro de Emerson ser
levado ao autódromo para
que ontem o público se concentrasse nos boxes d a
equipe. Sempre cheios, os
boxes da Copersucar eram
constantemente esvaziados
por Wilsinho, que, de tão
apreensivo com as duas máquinas, chegou a ficar um
pouco irritado com os pró-

Araújo

Enviada especi.il

corde do troféu); 2° Paula Bittencourt, (Minas) 5m2Ts20; 3°
Maria Costa (Canadá) 5m31s.
lOOm, homsns peito: IP Sérgio
Pinto Ribeiro (União) Im07s45;
2P Silvio Fiolo (Botafogo) lm
0Ssl8; 3P Luis Fra7icisco (Pirihéirós) milslO. 200'm, 7..ocr!s,
costas: IP Roscnnaria Prado
(Andradina) 27n30s04 (recorde
brasileiro); 2P lla7ia Krieger
(Golfinho) 2m31s85; 3-° Christiánè Paquelet {Fluminense) 2m
37s0S. 400m, hojneiis, livres: lp
Djan Madruga (Fluminense) 4m
09s39; 2P Paul Jouanneau (Flu.7iü7iense) 47nl5sG3; 3P José Getúlio (Tijuca) 47nl7sS7. 4x200m,
moças, livres: Fluminense 9m
OSs30 — (recorde brasileiro); 2P
Pi7iheiros, 97n27s88; 3P Hebraica — 9m35s5.4.
A conlage7n geral ate o sexto lugar aprese7ita os seguintes
resultados: lp Flwninense, 06
pontos; 2P Pinheiros 21; 3P Minas 19; 4P Botafogo: 5.° Fia7ne7igo 16; 6P Mogiano 15.

i.

Modificação importam*
Mas a opinião geral ainda
é de que dificilmente o melhortempo para a prova de
domingo será inferior a
2m 31s. Os pilotos acham a
marca obtida no ano passado por Jean-Pierre Jarier
com seu Shadow, de
2m 29s 66, teoricamente impossível de ser atingida
agora, pois.sentem a pista
de Interlagos mais lenta
por dois motivos: maior ondulação e a modificação na
tangèncla da curva u m.
Além disso, lembram que os
pneus mais duros feitos peIa Goodyear, este ano, também tornaram os carros
menos velozes.
Muitos acham que o tempo da pole-nosition será somente um pouco melhor do
que o obtido por Emerson
com o FD-04 — 2m 32s 25.
Mas ontem, no boxe da Ferrari, o engenheiro Forghiere acreditava que Niki Lauda conseguirá fazer a volta
em torno dos 2m 31s, enquanto Regazzoni, reconhecidamente um piloto d e
maior lentidão que o austriaco, levaria um segundo
e meio a rnais^
Entre os pilotos, as novidades são a estréia d •
Emerson no Copersucar; a
de James Hunt na McLaren; a de Mário Andretti
na Lótus; e a de Jacky Ickx
na escuderia de Frank Wiliams, que comprou o novo
carro da Hesketh, com o
qual James Hunt participou
do final da temporada passada.

Otimismo e confiança
na equipe brasileira

Boa impressão
Emerson, que recebeu 7ios
boxes da Copersucar a visita
de vários construtores da
Fórmula-1 que desejavam ver
de perto o FD-04, comentou
depois que a impressão deixaãa pelo carro foi favorável:
— Eles acharam o Copersucár um carro- simples e
funcional. E é exatamente isso o que ele é.

Helena

Carlos Augusto de Sousa
Inscritos, pois choveu o dia
todo de ontem em São Paulo e para hoje existe previsão Idêntica. Os treinos
estão divididos cm duas
sessões — a primeira, das
9h 30m às lOh 30m e, a tegunda, das llh30m às 13
horas. Após uma reunião no
Hilton Hotel, ontem, a Associação dos Construtores de
Fórmula-1 decidiu manter o
horário do GP do Brasil para às 12h 30m.

As novidades

dias.

Maria

São Paulo — A partir de
hoje, a Fórmula-1 volta a
ocupar as manchetes do noticlárlo mundial sobre automobilismo, com a realização
do primeiro treino oficial
no Autódromo de Interlagos, para o Grande Prêmio
do Brasil, a ser disputado
domingo na abertura da
temporada de 1976.
O mau tempo é a maior
preocupação dos 22 pilotos

Além do Copersucar, os
¦outros novos carros que estrearão no GP do Brasil são
o Brabham BT-45, com motor Alfa Romeo de 12 clllndros: o Ligier-Gitanes, com
motor Matra. também de 12
cilindros; o Lótus 77, um
dos menores e mais leves
Fórmula-1; e o March-761,
do italiano Vittorio BrambilIa, com um acabamento
muito elogiado pelos construtores.

Troféu Brasil começa com 6 recordes
São Paulo — Dois recordes
brasileiros e quatro de competição foram batidos ontem á tarde, durante a realização das provas finais do pri7iieiro dia de
Troféu Brasil de Natação. Rosamaria Prado, do Andradina, quebrou o recorde brasileiro que era
de Christiane Paquelet, na prova dc 200m, costas, com 2m3Os04.
A CBD, no entanto, considerou o
recorde
como sul-americano,
pois a marca continental dessa
prova em poder da argentina
Cintia Belloto, com 2m2Ss, ainda não foi homologada pela
FINA.
O segundo recorde nacional
da noite foi batido pela equipe
de revezamento feminino 4x200m,
livre, do Fluminense, formado
por Christiane Paquelet, Cristina
Bassani, Flávia Nadalutti e Patrícia Manes, com o tempo de
9m28sl8. Os recordes do Troféu
Brasil foram quebrados por Rosumaria Prado, nos 200m, costas, equipe do Fluminense, no

0 -*•

prios torcedores brasileiros
e a imprensa.
BOLO DA FRENTE
Em circunstancias diferentes das do ano passado,
quando era piloto e também chefe da equipe, Wilson Fittipaldi Júnior, o
grande idealizador do Fórm u 1 a- 1 brasileiro, juntamente com Emerson e Ricardo, vive dias de grande
tensão, em seu segundo ano
de construtor. Mas tem
também muita confiança
no FD-04 e até no FD-03,*o
carro de Ingo. Apesar de
querer esperar o término
dos treinos de hoje, ele é
um dos que mais acreditam
em boa classificação, quem
sabe mesmo em chegar entre os carros da frente, se
Emerson repetir o tempo
conseguido nos treinos extra-oficiais, superior ao das '
Ferrari.
Divila, projetista e também um dos responsáveis
pelo sucesso do carro, é outro muito confiante. Mas
lembra que as condições de
pista deverão ser bastante
diversas em relação às dos
teste?.

A relação oficial dos pilotos inscritos no Grande Prêmio do Brasil de
Fórmula-1, e que iniciarão os treinos oficiais de hoje. é a seguinte:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 —
11 —
. 12 —
14 —
16 —
17 —
20 —
21 —
26 —
28 —
30 —
31 —
34 —

Niki lauda — Áustria — Ferrari 312T
Clay Regazzoni — Suíça - Ferrar: 312T
Jody Scheckler - África do Sul - Tyrrel-Ford 007
Patrick Depáiller — França — Tyrrel-Ford 007
Ronnie Peterson — Suécia — lotus JP5-Ford II
Mario Andretti — EUA — Lotus JPS-Ford 11
Carlos Reulemann — Argentina — Brabham-Alfa Romeo BT-i.5
José Carlos Pace — Brasil — Brabham Alfa-Romeo BT45
Vittorio Brambilea - Itália — March-Ford 761
Leila Lombardi — Itália — March-Ford 761
James Hunt — Inglaterra — McLaren-Ford M23
Jochen Mass — Alemanha — McLaren-Ford M23
Bòb Evans ou lan Ashley — Inglaterra — BRM P201 B
Tom Pryce — Inglaterra — Shadow-Ford DN5
Jean-Pierre Jarier — França — Shadow-Ford DN5
Jacky Ickx — Bélgica — Williams-Ford 05
_.
Renzo Zorzi — Itália — Williams-Ford 05
Jacques laffite — França — Ligier-Matra
John Watson — Inglaterra — Pensko-Ford PC3
Emerson Fittipaldi — Brasil — Copersucar-Ford FD004
Ingo Hoffmann — Brasil — Copersucar-Ford FD003
hans Stuck — Alemanha — March-Ford 761
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"Trem
O
da Alegria"

Pesca
conclui
torneios

Campo Neutro
Marcos

(ou o time do passe livre)
¦

¦ Tf~
cur,inho de vestibular
¦ Ê /TMem que o jogador
faz
m I seu estágio; Futebol
v__/
descontraído, mas levado a sério. Um momento de felicidade e diversão, nunca um
caso de vida ou morte.
A definição não importa, o
Trem da Alegria já está acionando o seu pouco sofisticado
mecanismo ,e, na primeira viagem pelos gramados do futebol
brasileiro, tem como passageiro
mais ilustre um jovem de cabelos
encaracolados, barba longa e
rosto de criança: Afonslnho, formado em Medicina e jogador que
teve certo prestigio até conseguir
seu passe na Justiça.
Trem da Alegria. Por que esse ¦ time de jogadores profissionais sem contrato ganhou um
nome tão singular?
_' em homenagem a Garrincha, a alegria do povo, que
deve ser o nosso técnico — explica Afonslnho, organizador da
equipe e seu principal incentivador.

ESGRIMA

A Confederação Brasileira de Esgrlma Inaugura
seu calendário anual de
competições, com uma viagem ao exterior. Nove esgrimistas embarcam domingo
para o Estados Unidos, a
fim de participar do Campeonato Internacional, em
Forte San Houston, no Texas, disputado entre os dias
31 e 3 de fevereiro.
Foram convocados para a
viagem os seguintes esgrimistas: na modalidade de
espada — Artur Cramer,
Eduardo Moraes
(Rio,
Francisco Bounafina, Frederlco Alencar, Sandor Kiss
(São Paulo) e Ronaldo
Schwantes (Paraná). FJorete feminino — Márcia Silva,
Andréa Cohen (São Paulo)
e Lücia Soares (Rio). O
chefe da equipe é Almeida
Silva.
IATISMO
Buenos Aires — O brasileiro Pedro Paulo Petersen
já está em treinamento na
Argentina, há cerca de 15
dias, onde tentará obter, de
domingo até o dia 30, o tetracampeonato mundial de
iatismo, Classe Pingüim, a
ser disputado em águas do
rio da Prata, nas categorias júnior e sênior, organizado pelo Iate Clube de Oli-

Ligue para 266-4800
e garanta sua vaga

Oldemário Touguinlió
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Afonsinho, líder do grupo, usa seu carro para teziar o ^
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Qualquer jogador que estiver- sem clube pode nos procurar; basta ligar para 266-4800
que eu explico todos os detalhes.
Ele fica treinando e jogando conosco para manter a forma até
encontrar um clube interessado,
disposto a lhe pagar um salário
digno.
Afonslnho pouco se Importa
com a imagem, è uma pessoa inteirainente descontraída. Apôs o
primeiro treino de conjunto da
equipe, aliás, do Trem da Alegria,
no campo do Olaria, ele, sem caNei Conceição e
misa e com a bola debaixo do
braço, deixou o estádia e levou a
dias o Trem da Aleturma para se recuperar do es- próximos
terá
material novinho, de
gria
o
sol
dispenãido
sob
forte,
forço
inveja, mas as cores ainda
tomando refrigerantes num ve- fazer
não foram escolhidas.
lho bar da Rua Bariri.
Mio queremos organizar
/Vosso objetivo è ajudar um clube muito
certinho como se
os jogadores que, sem um time fosse profissional. O que pretenpara jogar, possam se manter em demos, na realidade, é fazer do
atividade para não perder a for- futebol uma diversão, mas
encavia. No momento isso acontece rada seriamente. Assim, enquancom muita gente e estamos to nos divertimos, estamos treiprontos a receber todos eles. Nei, nando para sair em busca de um
Jorginho, Paquetá, Serginho. contrato numa outra equipe.
Chiquinho e Carlos Alberto, que
Quando treinarmos contra
se encontravam há algum tem- determinado clube
e um de nospo em El Salvador, sáo alguns sos jogadores impressionar favodos nossos amigos que jogam no ravelmente,
podemos liberá-lo
lime. E' quase certo que Brito e para essa equipe.
No Trem da
Alcir façam parte do grupo bre- Alegria
não
haverá
jogador de
vemente.
passe preso. O goleiro Cao, assim como Brito e Alcir, pode vir
time. Tudo deUma equipe que não jogar em nosso
pende deles — acrescentou Afonsinho, explicando que ia falar
quer ser certinka
também com Andrada. Depois
No treino contra o misto do soube que o goleiro argentino
Olaria, o Trem da Alegria empa- ainda tem compromisso com o
tou dc 1 ai. Afonsinho, Nei Con- Vasco e que deseja vender seu
celção, Jorginho e Mário Títo passe para outro clube.
realizaram bonitas jogadas, saiAfonsinho comenta que está
ram intimamente satisfeitos. A com 27 anos e ainda pode
viver
equipe jogou com as camisas an- algum tempo do futebol.
ligas do Boca. clube em que
Estou resolvendo um
proAfonsinho vinha atuando. Nos blema com o América mineiro
e

Sessenta e sete barcos representando o Brasil, Estados Unidos, Uruguai e Áiv
gentina confirmaram a presença na XXXV disputa do
Campeonato. Outro brasileiro, o paulista Sérgio Montagne, campeão ida categoria júnior, em 1975, itambém
tentará conseguir sua segunda vitória consecutiva.
GOLFE
Começa amanhã, no Petrópolis Country Clube, a
disputa da Taça Serra dos
órgãos, entre as equipes do
Petrópolis e do Teresópolis
Golfe Clube, com provas para as categorias de 0 a 15
e 16 a 24, Stroke P'ay, com
36 buracos- Os jogos serão
de simples e duplas e cada
equipe terá seis jogadores.

**

jogador do mais alto nível
çir,
técnico e moral que até algumas
horas atrás era o lider e o capitão da equipe do Vasco. De repente, no fim das férias, é informado de que não serve mais.
Agora, ninguém mais se lembra
do que ele representou para o
Vasco. Por isso, se Alcir quiser
treinar para manter a forma, terá de pedir a uma porção de
gente do clube.
Nessas ocasiões, ninguém
mais se dispõe a ajudá-lo; o jogador è obrigado a ir para outro
lado e, às vezes,
dificuldades
• são as mesmas. Emas vista
de tudo
isso. e sentindo também o meu
problema e de outros companheiros, resolvemos organizar o nosso próprio time.
Afonsinho diz que o clube
não terá dono, "será de todos
nós, jogadores". Quando alguém
quiser treinar, pode treinar.
Quando quiser jogar, será a mesma coisa. As cotas dos amistosos serão divididas de acordo com
o interesse de todos.
O time está apenas começando. E' dedicado a Garrincha,
que foi um idolo de todos nós.
Garrincha jogou sempre como se
o futebol fosse uma brincadeira.
No Trem da Alegria será assim.
Vamos levar a sério nossos compromissos de jogos, mas furemos
do futebol um momento de felicidade e diversão, nunca um caso de vida ou de morte.
Faremos individuais c
treinaremos com todo empenho,
porque o Trem da Alegria será
como um cursinho de vestibular
em que o jogador faz seu estágio enquanto aguarda um contrato profissional.
Já são quase duas horas da
tarde. A maioria dos jogadores
começa a deixar o bar para ir aimonar. Afonsinho p:de a conta
e paga a despesa. Abre a porta
de seu carro c enche o Opala dc
jogadores.
Aqui é assim. Quem não
tem carro eu mesmo levo em
casa.
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Mário Tito, o bom reforço
depois tentarei um time para
disputar um campeonato deste
ano, seja no Rio ou em qualquer
outra cidade.

Um líder que tem
forte magnetismo
Enquanto fala do Trem da
Alegria, os outros jogadores ficam atentos, observando-o com
admiração. Afonsinho é o lider
do grupo e, embora afirme que
Paquetá é quem cuidará mais diretamente da organização do
clube, todos se orientam por suas
ordens. Ele fala com facilidade,
tem bom nivel cultural e tudo isso impressiona.
Numa conversa amiga com
Benilton, diretor do São Cristovão, Afonsinho conseguiu autorização para utilizar o campo da
Rua Figueira de Melo durante
três vezes por semana; segunda,
quinta e sexta-feira.
Resolveu criar o Trem da
Alegria porque, na sua opinião,
"é muito ruim um
jogador sem
contrato andar de um lado para
o outro pedindo aos clubes para
treinar".
— Vija agora o caso do Al-

Jairzinho treina a primeira
ves com a camisa do Cruzeiro

XADREZ

Simples e descansada, como se não tivesse acabado
de concluir de ônibus e em
nove horas e meia a viagem
Belo Horizonte—Rio —
com a agravante de ter de
carregar ela mesma a sua
bagagem — chegou ontem
à tarde ao Rio a Grande
* Mestra internacional Maria
, Cristina Borges de Oliveira,
que iniciará hoje, na sede
da AABB, a disputa do Torneio Paulino Jaguaribe.'
Aos 18 anos, Maria Cristina acumula os títulos de
campeã mineira, campeã
brasileira, Grande Mestra
Internacional e campeã
sul-americana, ao derrotar
a argentina. Julia Árias, ano
passado. Este último título
lhe deu o direito de repre- '
sentar a América Latina '
mo Initiaraonal da Suíça, que
apontará a desafianlte da
campp& mundial, Nona
Gaspind_v_ld, da União Soviética.
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Belo Horizonte — Pela primeira vez,
Jairzinho vestiu ontem a camisa do Cruzeiro e após iniciar os exames médicos,
pela manhã, participou de um treino tático, à tarde, com os demais jogadores do
clube.
. O Departamento Médico considerou
razoável as condições íisleas do atacar*te e o submeterá a novos exames hoje,
razão por que ele ificará dispensado do
coletivo programado pelo técnico Zezé
Moreira.
AMBIENTE FAVORÁVEL
— No Cruzeiro só encontrei -irmãos.
A afirmativa é de Jairzinho t espelha a satisfação em defender o Cruzeiro,
¦para tentar o reinicio de uma longa carreira no futebol. O jogador acha que tem ¦

ambiente favorável para reviver a sua
melhor fase, "pois todos se mostram com
disposição de me ajudar".
Jairzinho treinou com a camisa nümero 12 e conversou muito com os jogadores do Cruzeiro, em especial com Piazza, seu ex-companheiro na Seleção Brasileira. Ele fez apenas treinamento leve,
durante 20 minutos, além de tomar duchás e massagens.
A maior preocupação do jogador, no
momento,, é conseguir um apartamento,
para fixar residência em Belo Horizonte,
com a mulher e a mãe. A dificuldade maior
•está no fato de
que o imóvel deve ter
garagem e ficar nas proximidades da sede do Cruzeiro, além de não exigir muitos reparos.
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Jairzinho, bem mais gordo, com a nova camisa
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de Castro
interino

Com 38 lanchas já inseritas, o Torneio de Encerramento da Temporada de
Pesca de Oceano — marcada para amanhã, de 7 às 16
horas, no litoral fluminense
— deverá somar 60 concorrentes. Também amanhã
será decidido o Torneio Sérgio Dourado, excluslvamente para a pesca de dourados. Após cinco etapas, a lideranca está com Miss Fiamengo, de Hélio Barroso,
com 188 pontos, seguida de
Angélica, de Rubens Albuquerque, com 174.
^,. HIPISMO
Com duas provas — uma
fraca, e outra forte — para
adultos, prossegue amanhã,
às 20 horas, no Fazenda
Clube Marapendi, o Torneio
de Verão. A prova fraca será normal, disputada ao
cronômetro, enquanto a outra, tipo caça, terá obstáculos com l,20m de altura.
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Apesm.; da mgem cansativa, Maria Cristina chega sorridente
ao Rio

DECR$ l.OpOiOO* ATÉ CR$ 10.650,00 PARA VOCÊ COMPRAR O QUE QUISER ONDE QUISER. BASTA GANHAR ACIMA DÉ
ÇR$ 500,00. LIBERAMOS SEU CREDITO
EM 24 HORAS,
"
,'

.

¦.).

¦¦--,

¦•'

DILERMANDO
no II Exército. Novo
clima em
Sao Paulo.

ATENDEMOS TAMBÉM AOS SÁBADO' nfiirrii financiamknto
e investi
CFNTRO Rua Gonçalves Dias. 65 - Tel
?44-4
COPACABANA Av N S Copacabana
607 5 ?ü
?0? - Tel
235-6377
MAOUREIRA Rua Almennda Freitas
41-B - T
390-P4M
NITERÓI Rua Cn-onel Gu

LEIA
EM
FATOSeFOTOS

NAS BANCAS

fato de ser um hábito rotineiro
no futebol não tira da multa aos
seu caráter odioso. _ o
O jogadores
que acontece agora, por exemplo,
com a multa do Flamengo ao
Geraldo. Mas no caso, a multa,jogador
em si
já
revoltante, vem envolvida de todo um
back-ground que é quase um romance —
um romance de dois amantes que se
odeiam..
"Os amantes
que são? — dois inimtgos", pergunta e responde o Poeta com
a lucidez permanente de sua visão habituada a cortar e recortar fundo a alma
humana. Pois Geraldo e o Flamengo se
amam e se odeiam há algum tempo e,
como é normal
em briga de marido e mulher, os 'arranca-rabos às vezes acabam
num amor mais desesperado, às vezes no
distrito policial.
Desta vez — mais uma — a violência
partiu do Flamengo. Geraldo chegou
atrasado a um treino em Miguel Pereira.
Castigo: multado em 60% dos vencimentos. Deixemos a briga particular do casal, que a sabedoria popular diz há séculos: 7iessas, ninguém deve meter a colher. E esquecido o lado romântico, sempre presente quando a paixão entra em
jogo, passemos objetivamente à relação
clube-jogador, que é, sem tirar nem pôr,
a relação patrão-empregaão.
Suponha o leitor que um bancário,
um comerciário, um funcionário
um professor, um operário, quempúblico,
quer
que seja, chegue um dia atrasado ao trabalho. Meu forte não é propriamente a
justiça do trabalho, mas creio que nenhum desses trabalhadores citados sofreria mais do que a
do dia de trabalho — e em algunsperda
casos nem isso, ?nas
apenas.um terço ou a metade do dia. No
máximo o dia completo.
E onde está a justiça em tirar-se
60% dos salários de alguém que chegou
alguns minutos atrasado
seu trabalho
— um treino de futebol? ao_ mais
da metade do mês. Na realidade, seja o Fiamengo, seja o Fluminense, o Vasco, quem
for, a isso se chama, para usar uma linguagem crua, meter a mão no bolso do
trabalhador. Crua, sim, mas nada mais
que real, simplesmente real.
Uma análise fria dos fatos não pode
levar a uma outra conclusão.
Mas como
poderia Geraldo protestar, se ele não tem
um órgão que o defenda, se sua
nem sequer é regulamentada? profissão
Não lhe
resta outro caminho a não ser engolir em
seco e tocar a bola pra frente, coisa que
ele faz com invejável habilidade quando
está em campo, com ela no pé. Fora
campo, porém, já não se dá o mesmo. de
Por quê? Por um motivo muito simpies. Como tantos outros jogadores de futebol (sem dúvida uma esmagadora maioria), Geraldo é um moco despreparado
para a vida. Chega do interior de Minas,
onde levava uma vida pouco mais que
miserável. De repente passa
às
tes todos os dias, ganha o que mancheem seu
meio ninguém nunca sonha, ou apenas
sonha e fica remoendo, remoendo...
Só um espírito absolutamente insensivel poderia acreditar que com essa mudança toda não sobreviessem problemas,
e problemas graves. Resolvê-los não.é fácil. Há quem escolha sempre o caminho
da punição, que entretanto tem tanto de
fácil como de perigoso, porque é dele que
nasce a contrapartida do ódio. A punição
é que cria a dificuldade de um reencontro com diálogo.

chega ao clube. A rigor
é um adolescente. Bate uma bola
redondinha. Começa a ser notado.
GERALDO
Então acham ruim que ele anda
com a camisa toda desabotoada, peito
aberto, chinelo arrastando nos lugares
mais inconvenientes. Começam as
ras rusgas. O que ele precisaria é primeide aiguem que o preparasse. Alguém o preparou? Nao, ninguém. Cria-se um ambiente
de ressentimento. Um dia as relações
pioram. Vem a punição.
Da punição para a frente, a não ser
que se inicie todo um trabalho paciente
e demorado, muito demorado, tudo já foi
por água abaixo. Não se trata de um
blema específico do Flamengo e de proGeraldo. O problema é comum no futebol
brasileiro e, em 99% dos casos,
e o grande, o único, o autoritário,o oclube
lento, o cruel culpado. O insensível. vioVi Geraldo há poucos dias em Miguel
Pereira, mas à distancia.
Não o conheço
Estavam todos os jogadores reunidos
beira da piscina ou dentro dela, sob umà
sol de meter medo. Um menino miudinho
correu a pedir autógrafo a Geraldo,
sentado junto à grade. Geraldo agiu como
se estivesse atendendo a alguém a quem
devesse um favor. Foi espontâneo, rápido,
imediato. Não se limitou ao autógrafo
seco. Fez uma dedicatória extremamente
atenciosa.
Um menininho e um meninão.
nininho saiu pegando passarinho Ono mear
com o presente de Geraldo —
ele
para
um presente, e üm presente de sonho. O
menlnao ouviria poucp
depois que não
podia jogar no dia seguinte, estava muitado em mais de metade do seu salário,
podia se desligar da delegação e voltar ao
Rio. Como teria saído o méninão?
• Campo Neutro está diariamente às
8h35rn
na RADIO JORNAL DO. BRASIL Sábados e
domingos, às '20hl5m.
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Flu adverte Paulo César e lhe dá última chance
Vasco empata Botafogo ameaça

cm jogo
divertido

punir Fischer
por reclamações

Vassouras — Cerca de 4
mil pessoas se divertiram
muito, ontem à noite, no
Estádio Municipal desta cidade: o jogo Vasco 1 x 1
União Carvalheira teve momentos de futebol, de comeSe o atacante Fischer redia e de protestos, porque petir nos
próximos treinao bandelrinha Manoel Egi- mentos a atitude
que tomou
dio, que parecia nada en- ontem, o
se tornou um
que
tender de regras, foi substi- hábito nos últimos tempos
tuido por um funcionário — reclamar dos companheide um jornal carioca, após ros de forma agressiva,
anular um gol da equipe lo- sempre que recebe um
pascal.
se defeituoso — poderá ser
A partida, dc fraco nivel punido pelo Botafogo, portécnico, í o 1 interrompida que Telê está disposto a não
_urante sete minutos, no tolerar mais atos de indisclsegundo tempo, em conse- plina.
Fischer treina como se o
quêncla da Invasão do campo por torcedores, Inconfor- jogo valesse pontos e se
mados porque o juiz Pedro transtorna com facilidade.
Jacinto validou o segundo No coletivo de ontem, foi
gol do União e em seguida advertido por Telê numa de
voltou atrás, orientado pelo suas reações e, embora acabandelrinha. O Vasco fez 1 tasse a reclamação, levou o
a 0 no tempo inicial, gol de técnico a comentar que, da
Luis Carlos ao 14 minutos, próxima vez, comunicará
e o União empatou aos 26 oficialmente ao superintenminutos do período final, dente Dante para que seatravés de Nunes, em total jam tomadas providências.
impedimento.
Na opinião do treinador, se
O gol anulado e que gerou não houver harmonia na
toda a confusão, marcado equipe, seu trabalho não tepor Jairzinho, aos 38 minu- rá êxito.
Carlos Roberto e Ademir,
tos, foi conquistado de maneira legal, o que provocou jogando entre os reservas,
a revolta do público. As foram os destaques do trelequipes: Vasco — Mazzaro- no — dividido em três parpi, Toninho (Gilson Pauli- tes e que terminou lalno), Miguel, Moisés _ Luis mas Carbone e Artur serão
Augusto (Marinho); Gaú- mantidos no meio de camcho (Lopes) e Helinho; po, na partida de amanhã
Luis Carlos (Jair Pereira), contra o Vasco, em Volta
Paulo, Roberto (Zé Rober- Redonda. O problema que
to) e Galdino. União — Mi- a equipe titular vem enconguel, Robson, Marquinhos, trando naquele setor foi exAlocieNel; Renato (Hélio), plicado por Telê:
— No time reservt todos
Baton e Jairzinho (Luis
Carlos); Nunes (Válter), combatem, até mesmo os
Kiltlnho (Roberto) e Djair atacantes, o que facilita o
(César). A renda não foi meio-de-campo. Por isso,
Carbone e Artur se destacafornecida.
ram nos treinos em Vassouras. No coletivo de hoje,
Ademir e Carlos Roberto
atuaram pelos reservas e se
saíram muito bem.
Quanto à falta de comba.
tividade dos atacantes titulares, no momento em que

Brasil fica
no Ninho
das Cobras

Recife — A equipe brasileira que participa do Torneio Pré-Olimpico — empatou de 1 a 1 com o Uruguai,
na estréia, anteontem —
deixou ontem o hotel em
que se encontrava, na prata
da Boa Viagem, transferiudo para o Ninho das Cobias, concentração do Santa Cruz, porque o local, a 26
km da Capital, oferece
mais tranqüilidade e não
há necessidade de deslocamento para os treinos.
Ontem mesmo, pela
manhã e ã tarde, os jogadores se exercitaram no Ninho das Cobras, preparando-se para a partida de domingo, contra a Colombia.
Pe_ segunda roUada do
Torneio Pré-Olímpico de f utebol, ontem à noite, no Estádio do Arruda, em Recife,
o Peru derrotou a Colômbia,
por 1 a 0, e a Argentina
venceu o Chile, por 2 a 1.

CND reduz
suspensão
de Lance
O atacante Lance, do Corintians, que estava suspenso por um ano, acusado de
agressão ao juiz José Roberto Wright, em jogo
amistoso como Fluminense, disputado no Maracanã,
no sábado de carnaval de
75, teve sua pena diminuída
ontem pelo CND e já pode
voltar à atividade.
A suspensão do jogador
só iria terminar em março,
mas, por 6 a 1, os integrantes do CND acharam que
Lance já tinha recebido
castigo suficiente e não era
ma_ necessário o cumprimento do restante da suspensão, imposta pelo Superior Tribunal de J u s t iç a
Desportiva da CBD.
A concessão do beneficio
a Lance chegou a estar
ameaçada, porque o relator
d o processo, Comandante
Jovlno Pavan, recebeu aiguns recortes de jornais de
São Paulo, nos quais o jogador fazia criticas ao CND.
O advogado do jogador, Valed Perry, conseguiu qúe
Lance escrevesse uma carta, com um desmentido à
entrevista, e Isso decidiu a
votação em favor do cancelamento da pena.
Um grupo de trabalho do
CND, chefiado pelo vicepresidente Ariovisto de Almelda Rego, está preparando o novo texto do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva, no qual o jogador
terá sua punição condidonada ao tipo de agressão.
O texto do código atual indica a pena minima de um
ano para qualquer agressão
ao juiz durante o jogo.

a defesa adversária tem a
bola dominada, Telê acha
que é um problema a ser
resolvido com a seqüência
dos jogos e treinamentos.
Os titulares atuaram ontem 45 minutos contra os
reservas e mais 45 minutos
contra os juvenis. Em seguida, os reservas se exercitaram contra os Juvenis. Fischer marcou o gol dos titulares e Antônio Carlos o dos
reservas, após bonita jogada de Nivaldo.
Mário Sérgio voltou a
sentir dores na virilha, mas
treinou o tempo' todo. Hoje,
Telê saberá se pode contar
com ele para a partida de
amanhã contra o Vasco.
Caso não possa ser escalado, Nivaldo o substituirá.
O presidente Charles Borer recebeu ontem uma riota oficial da Companhia
Vale do Rio Doce, comunicando a aprovação da compra do terreno de General
Severiano. O preço foi estipulado em Cr$90 milhões,
que serão pagos da seguinte
forma: a Vale do Rio Doce
assume a divida do clube
com a Caixa Econômica Fe.
deral — cerca de CrS 31 ml-,
lhões e 500 mil — além da
divida com o INPS, no valor
de Cr$ 14 milhões e 500 mil.
Em dinheiro, o clube receberá CrS 12 milhões e 400
mil, que serão destinados às
despesas de escritura. Desta
importância, sobrarão cerca
de CrS 8 milhões e 500 mil,
quantia a ser utilizada na
construção da sede do Mourisco (man.
No Salão Nobre do clube,
foi celebrada ontem à noite
a missa de sétimo dia da
morte de Neném Prancha.
Carlito Rocha foi o único a,
comungar.

Parafuso do pé, uma
relíquia para Nilson
O parafuso retirado do
tornozelo direito e que serviu para consolidar a fratura que quase o inutiliza pará o futebol, será guardado
por Nilson junto aos seus
muitos troféus. O atacante
passou todo o dia de ontem
admirando-o e fazendo
questão de mostrar a todas
as pessoas que o visitavam.
Ao deixar o hospital da
ABBR, pela manhã, Nilson
foi levado para a casa de

sua sogra, em Todos os
Santos. Lá passou todo o
dia e o fato de saber que
não haverá necessidade de
mais nenhuma operação foi
o suficiente para deixá-lo
mais tranqüilo.
As palavras do médico Lidio Toledo, garantindo que
sua carreira não está terminada, mas que chegou a
correr esse risco, serviram
para animar ainda mais o
jogador.
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Brasília — Depois de uma
longa conversa à beira; da
piscina do Brasília Palace
Hotel, em que o presidente
il o Fluminense, Francisco
Horta, manteve sempre tom
muito enérgico e Paulo César esteve o tempo todo iabisbaixo, o jogador foi advertido de que continuará
Integrado à delegação e talvez até jogue domingo em
Goiânia, mas esta é sua última oportunidade.
Didi e o superintendente
Domingo Bosco preferiam
que, a continuar a situação
naquele val-não-vai, Paulo
César eslá ou não está sentindo uma contratura muscular, o jogador voltasse para o Rio- Mas Francisco Horta resolveu dar-lhe mais
uma oportunidade, depois
de uma conversa com Bosco, Didi e todos os outros
eom cargos na Comissão
Técnica.
ACABAR COM TUMULTO

Na longa conversa, Horta falou sempre com energia e Paulo César ouviu calado o tempo todo

Beto chega do Grêmio para
tentar sorte no Flamengo
Alto, forte, 27 anos de idade, o
zagueiro Beto Bacamarte, do Grèmio, chegou ontem ao Flamengo,
onde ficará em experiência durante
o Campeonato Carioca, com o preço
do passe fixado em Cr$ 500 mil. Em
Porto Alegre, ele ultimamente era
reserva de Beto Fuscão, que a CBD
acaba de convocar para a Seleção
Brasileira.
— Disputei algumas partidas
pelo Campeonato Nacional — explica Bacamarte — mas a falta de
ritmo me impediu de recuperar a
posição.

Revelado por Froner
Beto diz que joga indistintamente nas duas posições como zagueiro- de área, embora
prefira
atuar pela esquerda, "o popular
quarto-zagueiro". Foi Carlos Froner, quando dirigia o Grêmio, em
1970, quem o lançou e o manteve
como primeiro reserva de Áureo,
então titular absoluto.
Admirado por Froner, o jogador deverá ficar no Flamengo e antes de voltar a Porto Alegre, ainda
hoje ou no máximo amanhã, conversará com o vice-presidente Ivã
Drummond para acertar as bases
de seu contrato.
Luís

Carlos sai .
A alegria de Beto pela oportunidade de se firmar no futebol carioca. contrastava, ontem, com o

abatimento de outro zagueiro, Luis
Carlos, que, ao contrário, se despedia do clube. Ele veio há dois anos
do Coríntians, como solução para
a zaga do Flamengo.
— Não esperava ser dispensado, mas creio que conseguirei outro
clube para jogar. Tive propostas de
alguns pequenos e não me interessei. Agora, apareceu um grande e cspero ter tudo acertado no fim da
semana.
Luis Carlos prefere manter sigilo sobre o clube, mas o dirigente
Ivã Drummond, após reafirmar publicamente que o Flamengo facilitara ao máximo a transferência do
zagueiro, deu a entender que Luis
Carlos voltará a jogar em São Paulo.

Toninho

à vontade

Quando Toninho chegou à Gávea, o treino já havia começado.
Ele não se importou. Como se fosse
um veterano no clube, trocou de
roupa rapidamente e foi para o
campo, onde se integrou ao grupo
e fez os exercícios com desembaraço.
Embora aparentasse estar em
boa forma fisica, Toninho disse que
ainda precisa perder dois quilos de
peso. Ele tem treinado todos os
dias, em regime de tempo integral-,
para se igualar em forma fisica aos
demais jogadores do time, que foiam preparados em Miguel Pereira.
Sua estréia, assim como a volta de

Geraldo, só deverá ocorrer na próxima semana, durante o Torneio.
Cidade de São Paulo, do qual também participarão Coríntians, São
Paulo e Internacional.

"Carnet"

popular

A noite, a diretoria se reuniu para acertar o lançamento dos carnels. com os quais o clube espera levan tar fundos que lhe permitam
concluir o Estádio da Gávea. Os
eamets serão vendidos ao preço único de CrS 20 e concorrerão a prémios em sorteios da Loteria Federal; Os compradores receberão também uma revista mensal, que tratara exclusivamente de assuntos ligados ao Flamengo.
Para o amistoso de domingo, contra o Itabuna, a delegação do Fiamengo seguirá amanhã, de manhã,
para Salvador, de onde seguirá, em
ônibus especial para Itabuna. Froner já tem a equipe escalada: Cantarelli, Júnior, Rondinelli, Jaime e
Vanderlei; Mericá, Tadeu e Zé Roberto ou Luis Paulo; Paulinho, Luisinho e Zico.
Pela primeira vez desde que assumiu a direção técnica do Flamengo,
Carlos Froner comandou treino tático, na Gávea. Foram ensaiadas
jogadas com os pontas e os laterais,
parecidas com aquela que resultou
no gol de Lula contra o Fluminense, no Maracanã, pelas finais do
Nacional.

Os outros que participaram dessa conversa,foram
José Lemos, Pinheiro, Célio
de Barros e o médico Durvai Valente. Todos deram
suas opiniões e no fim da
reunião Horta decidiu que
deveria ser dada uma oporUmidade final ao jogador,
com o qual se encontrou
então junto à piscina.
Domingo Bosco teve palavras duras para com Paulo
César, então, comparando
seu comportamento indistintamente com o de jogadores que estão há um ano,
há vários ou há uma semana no clube e fazendo até
o que o Flamengo nunca
fez, elogiar o comportamenlo de Doval:
— Não podemos mais ficar à mercê de situações como esta. Tivemos um trabalhão para acabar, no clube,
com os elementos que, embora bons jogadores, provocavain um ambiente turaulluado e prejudicial à equipe, o que não pode acontecer novamente. Reconheço
no Paulo César seu valor
como excelente jogador,
mas isso não lhe dá o direito de dispor de si como bem
quiser. Um Rivelino, um Dovai, um Carlos Alberto e um
Marco Antônio não nos dão
trabalho. Por que o Paulo
César haverá de dar?
Ele mesmo completou dizendo que, de acordo com
o pensamento da Comissão
Técnica, essa seria a última
chance de Pauio César no
Fluminense. O jogador, ontem, não treinou e só participou de uma pelada dè vôlei. Não sentia mais dores
fortes na coxa, "só dorezinhas suportáveis".
A situação do apoiador Zé
Mário não foi discutida pela
Comissão e continua indefinida, o jogador afastado da
delegação, no Rio.

VA VER EM INTERLAG0S PORQUE
GOODYEAR É A ESCOLHA DOS CAMPEÕES.
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Ao assistir à corrida, preste atenção nas
curvas fechadas, Preste atenção nas aceleradas.
. Você estará vendo as razões pelas quais
os melhores volantes do mundo escolheram
Goodyear.
Eles precisam de segurança. Por isso, escolheram o desempenho, a aderência e a estabilidade dos pneus Goodyear.
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Eles sabem que corridas de Fórmula I
oferecem para a Goodyear resultados que podem ser utilizados para melhorar ainda mais os
pneus para carros de passeio.
Por isso.fora das pistas, eles também usam
Goodyear. Veja tudo isso na corrida de Interlagos.
Você vai ter razões de sobra para continuar escolhendo o melhor pneu do mundo.
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A escolha dos campeões.

GOODfVEAR
A serviço de sua segurança.
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Flu adverte Paulo César e lhe dá última, chance
"
*
CBD promete
pedir mais
pelos clubes
Recife — O Almirante
Heleno Nunes, presidente
da CBD, disse ontem, em
coletiva, que continuará a
fazer pedidos em benficlo
do esporte. Em seguida,
agradeceu ao Governo o
apoio à campanha, a ser
lançada nos próximos dias,
em quo é concedido ao torcedor o abatimento de 10%
da renda bruta declarada
no Imposto de Renda, para
aplicação em favor dos clubes de futebol.
Isso será de grande valia para os clubes, e aqueles
que souberem aproveitar,
poderão recuperar em pouco tempo tudo o que perderam nos períodos de
maior dificuldade — disse
o Almirante.
Ao se referir ao Campeonato Nacional — e só concordou em focalizar o assunto após muita insistência — o presidente da CBD
informou ser impossível aumentar o número de participantes. Mas fez uma ressalva: "se isso acontecer, o
clube será de Cuiabá."
Quanto à questão da Loteria Esportiva, o Almirante
Heleno Nunes íoi claro:
Preparei um plano politico e o estou cumprindo.
Pedirei tudo ao Governo, e
a última coisa será dinhelro. Não adianta dar verbas
aos clubes agora se eles,
após gastá-las, voltarão à
situação anterior. Nós, dirigentes, somos culpados. Por
que, quando criaram a Loteria, não pedimos uma
parte dela para os clubes?
— indagou o Almirante.

Brasil fica
no Ninho
das Cobras
Recife — A equipe brasileira que participa Co Torneio Pré-Olimpico — empatou de 1 a 1 com o Uruguai,
na estréia, anteontem —
deixou ontem o hotel em
que se encontrava, na praia
da Boa Viagem, transferindo para o Ninho das Cobras, concentração do Santa Cruz, porque o local, a 25
km da Capital, oferece
mais tranqüilidade e não
há necessidade de deslocamento para os treinos.
Ontem mesmo, pela
manhã e à tarde, os jogadores se exercitaram no Ninho das Cobras, preparando-se para a partida de domingo, contra a Colômbia.

CND reduz
suspensão
de Lance
O atacante Lance, do Corintians, que estava suspenso por um ano, acusado de
agressão ao juiz José Roberto Wright, em jogo
amistoso como Fluminense, disputado no Maracanã,
no sábado de carnaval de
75, teve sua pena diminuída
ontem pelo CND e já pode
voltar à atividade.
A suspensão do jogador
só iria terminar em março,
mas, por 6 a 1, os integrantes do CND acharam que
Lance já tinha recebido
castigo suficiente e não era
mais necessário o cumprimento do restante da suspensão, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça
Desportiva da CBD.
A concessão do beneficio
a Lance chegou a estar
ameaçada, porque o relator
d o processo, Comandante
Jovino Pavan, recebeu aiguns recortes de jornais de
São Paulo, nos quais o jogador fazia críticas ao CND.
O advogado do jogador, Valed Perry, conseguiu que
Lance escrevesse uma carta, com um desmentido à
entrevista, e isso decidiu a
votação em favor do cancelamento da pena.
Um grupo de trabalho do
CND. chefiado pelo vicepresidente Ariovisto de Almeida Rego, está preparando o novo texto do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva, no qual o jogador
terá sua punição condicionada ao tipo de agressão.
O texto do código atual inílca a pena minima de um
tno para qualquer agressão
ao juiz durante o Jogo.

Botafogo ameaça
punir Fischer
por reclamações

Se o atacante Fischer re- a defesa adversária tem a
petlr nos próximos treina- bola dominada, Telê acha
mentos a atitude que tomou que é um problema a ser
ontem, o que se tornou um resolvido com a seqüência
hábito nos últimos tempos dos jogos e treinamentos.
— reclamar dos companneiOs titulares atuaram onros de forma agressiva, tem 45
contra os
sempre que recebe um pas- reservas minutos
e
mais
45
minutos
se defeituoso — poderá ser contra os
juvenis. Em seguipunido pelo Botafogo, por- da, os reservas se exercitaque Telè está disposto a não ram contra
Fistolerar mais atos de indisci- cher marcou oso juvenis.
gol dos tituplina.
lares e Antônio Carlos
Fischer treina como se o reservas, após bonita o dos
jogajogo valesse pontos e se da de Nivaldo.
transtorna com facilidade.
Mário Sérgio voltou a
No coletivo de ontem, foi
advertido por Telê numa de sentir dores na virilha, mas
suas reações e, embora aca- treinou o tempo todo. Hoje,
tasse a reclamação, levou o Telê saberá se pode contar
técnico a comentar que, da com ele para a partida de
próxima vez, comunicará amanhã contra o Vasco.
oficialmente ao superínten- Caso náo possa ser escaladente Dante para que se- do, Nivaldo o substituirá.
O presidente Charles Bojam tomadas providências.
Na opinião do treinador, se rer recebeu ontem uma nonão houver harmonia na ta oficial da Companhia
equipe, seu trabalho não te- Vale do Rio Doce, comunicando a aprovação da comrá êxito.
Carlos Roberto e Ademir, pra do terreno de General
jogando entre os reservas, Severiano. O preço foi estiforam os destaques do trei- pulado em Cr$90 milhões,
no — dividido em três par- que serão pagos da seguinte
tes e que terminou 1 a 1 — forma: a Vale do Rio Doce
mas Carbone e Artur serão assume a divida do clube
mantidos no meio de cam- com a Caixa Econômica Fepo, na partida de amanhã deral — cerca de CrS 31 mlcontra o Vasco, em Volta lhões e 500 mil — além da
Redonda. O problema que divida com o INPS, no valor
a equipe titular vem encon- de CrS 14 milhões e 500 mil.
trando naquele setor foi ex- Em dinheiro, o clube receberá Cr$12 milhões e 400
plicado por Telê:
— No time reserv» todos mil, que serão destinados às
combatem, até mesmo os despesas de escritura. Desta
atacantes, o que facilita o importância, sobrarão cerca
meiorde-campo. Por isso, de Cr$ 8 milhões e 500 mil,
Carbone e Artur se destaca- quantia a ser utilizada na
ram nos treinos em Vassou- construção da sede do Moura». No coletivo de hoje, risco (mar).
Ademir e Carlos Roberto
No Salão Nobre do clube,
atuaram pelos reservas e se íoi celebrada ontem à noite
saíram muito bem.
a missa de sétimo dia da
Quanto à falta de comba, morte de Neném Prancha.
tividade dos atacantes titu- Carllto Rocha íoi o único a
lares, no momento em que comungar.

Parafuso do pé, uma
relíquia para Nilson
O parafuso retirado do
tornozelo direito e que serviu para consolidar a íratura que quase o inutiliza para o futebol, será guardado
por Nilson junto aos seus
muitos troféus. O atacante
passou todo o dia de ontem
admirando-o e fazendo
questão de mostrar a todas
as pessoas que o visitavam.
Ao deixar o hospital da
ABBR, pela manhã, Nilson
foi levado para a casa de

sua sogra, em Todos os
Santos. Lá passou todo o
dia e o fato de saber que
não haverá necessidade de
mais nenhuma operação foi
o suficiente para deixá-lo
mais tranqüilo.
As palavras do médico Lidio Toledo, garantindo que
sua carreira não está terminada, mas que chegou a
correr esse risco, serviram
para animar ainda mais o
Jogador.
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Brasília — Dcpuis de uma
louca conversa à beira da
piscina do Brasília Palace
Hotel, em que o presidente
d o Fluminense, Francisco
Horta, manteve sempre tom
muito enérgico e Paulo César esteve o tempo todo cabisbiiixo, o jogador foi advertido de que continuará
integrado à delegação e talvez até jogue domingo em
Goiânia, mas esta é sua última oportunidade.

*

Didi e o superintendente
Domingo Bosco preferiam
que, a continuar a situação
naquele vai-não-vai, Paulo
César está ou não está sentindo uma contratura muscular, o jogador voltasse para o Rio. Mas Francisco Horta resolveu dar-lhe mais
uma oportunidade, depois
de uma conversa com Bosco, Didi e todos os outros
com cargos na Comissão
Técnica.
ACABAR COM TUMULTO

Na longa conversa, Horta falou sempre com energia e Paulo César: ouviu calado
o tempo todo

Beto chega do Grêmio para
tentar sorte no Fl amengo
Alto, forte, 27 anos de idade, o
zagueiro Beto Bacamarte, do Grêmio, chegou ontem ao Flamengo,
onde ficará em experiência durante
o Campeonato Carioca, com o preço
do passe fixado em Cr$ 500 mil. Em
Porto Alegre, ele ultimamente era
reserva de Beto Fuscão, que a CBD
acaba de convocar para a Seleção
Brasileira.
— Disputei algumas partidas
pelo Campeonato Nacional — explica Bacamarte — mas a falta de
ritmo me impediu de recuperar a
posição.

Revelado por Froner
Beto diz que joga indistintamente nas duas posições como zagueiro de área, embora prefira
atuar pela esquerda,. "o popular
quarto-zaguciro". Foi Carlos Froner, quando dirigia o Grêmio, em
1970, quem o lançou e o manteve
como primeiro reserva de Áureo,
então titular absoluto.
Admirado por Froner, o Jogador deverá ficar no Flamengo e antes de voltar a Porto Alegre, ainda
hoje ou no máximo amanhã, conversará com o vice-presidente Ivã
Drummond para acertar as bases
de seu contrato.

Luís Carlos sai
A alegria de Beto pela oportunidade de se firmar no futebol carioca contrastava, ontem, com o

abatimento de outro zagueiro, Luis
Carlos, que, ao contrário, se despedia do clube. Ele veio há dois anos
do Corintians, como solução para
a zaga do Flamengo.
•rr Não esperava ser dispensado, mas creio que conseguirei outro
clube para jogar. Tive propostas de
alguns pequenos e não me interessei. Agora, apareceu um grande e espero ter tudo acertado no fim da
semana.
Luis Carlos prefere manter sigilo sobre o clube, mas o dirigente
Ivã Drummond, após reafirmar publicamente que o Flamengo facilitara ao máximo a transferência do
zagueiro, deu a entender que Luís
Carlos voltará a jogar em São Paulo.

Toninho à vontade
Quando Toninho chegou à Gávea, o treino já havia começado.
Ele não se importou. Como se fosse
um veterano no clube, trocou de
roupa rapidamente e foi para o
campo, onde se integrou ao grupo
e fez os exercícios com desembaraço.
Embora aparentasse estar em
boa forma física, Toninho disse que
ainda precisa perder dois quilos de
peso. Ele tem treinado todos os
dias, em regime de tempo integral,
para se igualar em forma física aos
demais jogadores do time, que foram preparados em Miguel Pereira.
Sua estréia, assim como a volta de

Geraldo, só deverá ocorrer na próxima semana, durante o Torneio
Cidade de São Paulo, do qual também participarão Corintians, São
Paulo e Internacional.

"Carnet"

popular

A noite, a diretoria se reuniu para acertar o lançamento dos carnels, com os quais o clube espera levan tar fundos que lhe permitam
concluir o Estádio da Gávea. Os
carnets serão vendidos ao preço único de Cr$ 20 e concorrerão a prémios em sorteios da Loteria Federal. Os compradores receberão tam.
bém uma revista mensal, que tracará exclusivamente de assuntos ligados ao Flamengo.
Para o amistoso de domingo, contra o Itabuna, a delegação do Fiamengo seguirá amanhã, de manhã,
para Salvador, de onde seguirá, em
ônibus especial para Itabuna. Froner já tem a equipe escalada: Cantarelli, Júnior, Rondinelli, Jaime c
Vanderlei; Merica, Tadeu e Zé Roberto ou Luis Paulo; Paulinho, Luisinho e Zico.
Pela primeira vez desde que assumiu a direção técnica do Flamengo,
Carlos Froner comandou treino tático, na Gávea. Foram ensaiadas
jogadas com os pontas e os laterais,
parecidas com aquela que resultou
no gol de Lula contra o Fluminense, no Maracanã, pelas finais do
Nacional.

Os outros que participaram dessa conversa foram
José Lemos, Pinheiro, Célio
de Barros e o médico Durvai Valente. Todos deram
suas opiniões e no fim dá
reunião Horta decidiu que
deveria ser dada uma oportunidade final ao jogador,
com o qual se encontrou
então junto à piscina.
Domingo Bosco teve palavras duras para com Paulo
César, então, comparando
seu comportamento indistintamente com o de jogadores que estão há um ano,
há vários ou há uma semana no clube e fazendo até
o que o Flamengo nunca
fez, elogiar o comportamento de Doval:
— Não podemos mais ficar à mercê de situações como esta. Tivemos um trabalhão para acabar, no clube,
com os elementos que, embora bons jogadores, provocavam um ambiente tumiiltuado e prejudicial à equipe, o que não pode acontecer novamente. Reconheço
no Paulo César seu valor
como excelente jogador,
mas isso não lhe dá o direito de dispor de si como bem
quiser. Um Rivelino, um Do.
vai, um Carlos Alberto e um
Marco Antônio não nos dão
trabalho. Por que o Paulo
César haverá de dar?
Ele mesmo completou dizendo que, de acordo com
o pensamento da Comissão
Técnica, essa seria a última
chance de Paulo César no
Fluminense. O jogador, ontem, não treinou e só participou de uma pelada dc vôlei. Não sentia mais dores
fortes na coxa, "só dorezinhas suportáveis".
A situação do apoiador Zé
Mario não foi discutida pela
Comissão e continua indefinida, o jogador afastado da
delegação, no Rio.

VA VER EM INTERLAGOS PORQUE
GOODYEAR E A ESCOLHA DOS CAMPEÕES.
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Aó assistir à corrida, preste atenção nas
curvas fechadas. Preste atenção nas aceleradas.
Você estará vendo as razões pelas quais
os melhores volantes do mundo escolheram
Goodyear.
Eles precisam de segurança. Por isso, escolheram o desempenho, aaderência e a estabilidade dos pneus Goodyear.
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Eles sabem que corridas de Fórmula I
oferecem para a Goodyear resultados que podem ser utilizados paramelhorar aindamais os
pneus para carros de passeio.
Porisso,foradaspistas,elestambémusam
' Goodyear.
Veja tudo isso na corrida de Mer-

A escolha dos campeões.

Você vai ter razões de sobra para continuar escolhendo o melhor pneu do mundo.

A serviço de sua segurança.

GOODWYEAR
«i

lagos.

_______Smm^_^__^_^__^_____^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^_^^^^^^_______^%

__^lu_m^í±^,.^^mWmmmmmmm*mWmm--WII*ml*mlat^

_____Símm

:^^^mmW-****im^m^^~22MmmmmmmwmW&-jA^^mmMMmUMmUMmU

I' ¦. - - r -i ^y^^JSH^—WiB-

--mk mmmmmM^kW^BÊÊk mj_m^UãM_\^ ¦.-. y ¦ . - ¦: A-; ^~-\Ammmm__
flr^ j-iJíWÊÊr^
¦ ' "'mau
M
-*'j*iüjmdm
..--m-m-----mmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMuamMmm^
¦
1 ÍSÜBHé
|BÍÉflÈfa^y-"-l,';'7^v-^
^Ê

Bjff

.

^B

_^A-

%x!l

^^^S^K^^^^^^^^^^Ê^mmmm^-mMA^^ ^

'—'—MÉamia—IfefcJttiEalL-

Wlf*>Hç«^^4'«r,^t^.M«s^^#r»,
iwwii i I !XMaMMWWm«M^WirK.-nr^'.i:

•' *?•< .: |

i—___—,—,

y**********

,—__\

__.

,

r ,% _ ;•'¦'"

'¦'¦,'"

^^^^

i .iii:^r^"^.r^^^HBHBffWy^>ff^ffTB

i

w..Rwr,i|j„_ftJB^J^

; L.UYi.tyísiaA-uv.-i

- _;«.__'.. .

aJ.»t-»-_^._^-fc.

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro

D

Sexta-feira, 23 de janeiro de 1976

REPUBLICA DE UGUNGA
HISTÓRIAS DE UM PAÍS
QUE SUMIU DO MAPA

CADERNO

EMiLIA SILVEIRA
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Esta é a nossa segunda tentativa de
apresentar o show República de ügunga
6 que, durante cinco raeses, esteve em
cartaz no Teatro Ponte da Saudade. Deveriamos ter voltado dia 2 de janeiro, quando
o texto original foi vetado. Hoje, depois de
modificações feitas de comum acordo com a
censura, fomos novamente impedidos de reapresentá-lo. Em substituição, faremos um recitai.
Vamos iniciar com quatro belas páginas
do nosso cancioneiro popular. Um pot-pcrurri.
de Monsueto, que gravamos em nosso disco
Antologia de Sambas. Lamento, uma das obrasprimas de Pixinguinha, com versas inspirados
de Vinícius. De Frente pro Crime, de João
Bosco e Aldir Blanc, gravada no nosso último
LP — MPB-4,10 Anos Depois. E, para terminar
a primeira série, fomos encontrar a linda melodia de Milton Nascimento Fé Cega, Faca
Amolada.
Agora, para vocês que nos prestigiam
nessas horas de infortúnio, uma canção nova
de Francls Hime e Chico Buarque, na qual o
autor, num fulminante ataque de ecologia,
adverte dos perigos predatórios e inconsequentes do ser humano. Com vocês, Passaredo.
Em seguida, teremos a honra de apresentar aos vossos sensíveis ouvidos Nosso Mal,
desse vosso humilde locutor (Miltlnho), auxiliado pelos versos de Maurício Tapajós. Palhaços e Reis da lavra de Ivan Lins e Ronaldo
Monteiro de Souza. Depoismente, ilfifora _'
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Portela 74, do mesmo Maurício Tapajós, só que
texto — transcrito na integra — foi
desta vez com a melodia a seu cargo, cabendo
lido na estréia do recital do MPB 4, no
a Paulo César Pinheiro a introdução dos
Teatro Glória, dia 13, depois de várias
ESSE
versos.
marchas e contramarchas do quarteto
Isto posto, seguiremos apresentando Vai entre a Rua do Russel — onde fica o teatro —
Trabalhar, Vagabundo, de Chico Buarque, mú- e a Rua Senador Dantas, sede do Serviço de
sica que apesar de bem antiga ainda não po- Censura. No dia seguinte, essa tentativa de
de ser ouvida em gravação. Apurem vossos explicação da saida de cartaz do shoio Repúdelicados 'ouvidos. Depois surgirá Evangelho blica de Ugunga, após cinco meses de temposegundo P. C. Pinheiro, com o fio melódico de rada tranqüila e bem sucedida no Teatro FonDory Caymml. Segue-se um pequeno trecho de te da Saudade, também foi censurada. Todo o
Passaredo.
primeiro parágrafo e várias outras frases não
Para finalizar o primeiro ato deste recital,, puderam mais ser ouvidas pelo público, que
surpreendidos' pelas Intempéries, tivemos que .todas as noites se aproxima da bilheteria sem
buscar em nossos arquivos algumas composi- saber com segurança o que vai ver.
ções jà bastante apresentadas, porém de IneA aplicação de cortes e vetos ao trabalho
gável valor. Pois E' pra que, do magnífico Sid- do MPB 4, não começou ai nem esse incldenney Miller, Roda-Viva do inesquecível Chico te foi o mais
na carreira de Aquiles, MaBuarque. Amigo E' pra Essas Coisas, de Sílvio gro, Miltlnho grave
e
Rui,
que acaba de completar
Silva e Aldir Blanc que, na época, engatinha- 10 anos. Depois
da
insegurança
gerada em 1974
va na arte de versejar.
proibição do shoio República do Peru,
Iniciamos a segunda parte desta conten- pela
1975 trouxe uma tranqüilidade relativa, que
da com San Vicente, de Milton Nascimento e
apresentações regulares e um planepermitiu
Fernando Brand. Depois o frevo Cordão da
Saideira, de Edu Lobo, e um pequeno lembre- jamento do trabalho a ser realizado no ano
te do ecológico Passaredo, momento em que seguinte. Este aparecia como um ano profisdamos por findas estas apresentações íastidlo- sionalmente estável e os planos incluíam uma
sas, não sem antes creditar a Mário Negrão na temporada de dois meses, no Rio, com Repúbateria, Nilson no contrabaixo, Gerson no som bllca de Ugunga, participação no show de
Carlos Machado no Vivará e viagens por todo
e Tatá na iluminação, todos de valioso e ineso pais. De Tepente, tudo voltou a ficar complitlmável auxilio na realização deste
cado, difícil, e a necessidade' de "mais uma
sarau. E vamos em frente que atrás vem
volta por cima" surge como única alternativa.
gente.
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Alugamos o Teatro Glória pelos meses
de Janeiro e fevereiro, para reapresentação de
República de Ugunga que, sem qualquer tipo
de problema, foi apresentado durante cinco
meses no Teatro Fonte da Saudade para cerca
de 25 mil pessoas. No dia da estréia fomos informados de que o espetáculo, anteriormente
liberado, havia sido censurado: Durante os 10
dias seguintes, de comum acordo com as autoridades do Serviço de Censura, substituímos,
cortamos, reformulamos o espetáculo. No dia
12, submetemos Ugunga a mais uma aprovação.
Munidos de um novo fôlego, nos preparamos para estrear dia 13, o que náo pôde
acontecer, agora pela proibição integral.
Prosseguindo o diálogo, optamos por apresentar um recital a partir daquela mesma
noite. Fomos para casa achando que nosso
trabalho tinha sido prejudicado mas que havíamos conseguido contornar os problemas.
Nesse dia o espetáculo transcorreu normalmente.
Marcamos ensaios do recital para o
dia seguinte, sabendo que a música O Velho,
de Chico Buarque, estava proibida e tinha
de ser retirada do repertório. Pouco antes de
Irmos para o teatro, recebemos um telefonema avisando que não ia haver espetáculo.
Uma ordem superior Interditou o teatro. A
Rua do Russel passou a contar com a ire-

quêncla pouco habitual de vários policiais,
carros da policia e funcionários da delegacia
mais próxima. Os automóveis dos que chegavam ao teatro eram rebocados e, nesse clima,
não houve apresentação.
Dia 15, depois de muita espera, conseguimos liberar novamente o recital, sem o
pot-pourri de Monsueto e as músicas Assim
Seja Amém, de Miltinho e Luis Gonzaga Junior, e Pois E' pra que, Incorporadas novamente ao repertório mais tarde, por estarem
liberadas há muito tempo. No novo recital, o
nome República de Ugunga não pôde aparecer, havendo, inclusive, a imposição de retirada dos cartazes da porta do teatro.
Esses fatos trouxeram grande preocupação ao grupo, que não consegue ver seu trabalho futuro com o mesmo otimismo de antes.
Incidentes como esses geram uma
grande insegurança profissional e a exigência de qualidade e profissionalidade por parte
do ipúblico não tem condições de ser satisfeita plenamente. Incluímos no recital músicas que não estavam em nossos planos e
não houve tempo para íazer uma seleção
aprofundada do íepertório. Além disso, não
conseguimos encontrar explicações para a
proibição de um espetáculo que durante meses foi apresentado na mesma cidade, no
mesmo pais, pelas mesmas pessoas.

ONDE ESTA O PUBLICO (e a programação) PARA OS TEATROS OFICIAIS?
O Teatro Amazonas em Manaus e o Guaíra em Curitiba, apesar da imensa distância geográfica que os separa, guardam
entre si os mesmos problemas, numa escala que oscila entre
a falta de verbas e a programação escassa e pouco atraente.
dezembro de 1974,
depois de 24 anos de
EM obras e de ura in¦cêndio, era inaugurado o Teatro Guaíra
de Curitiba. Um mês
após, mas agora no extremo Norte do pais, outro
tsatro era reaberto: osuntuoso Teatro Amazonas de
Manaus. Nas grandes festas que comemoraram estas inaugurações, a presença de espectadores ilustres,
como Governadores, Deputados, Ministros e do próprio Presidente da República. Com o fim das festas,
esses teatros ficaram entregues a espetáculos menos solenes e mais raros do
que faziam prever os pianos iniciais.
A temporada de abertura do Amazonas apresentou espetáculos com a Orquestrá Sinfônica Brasilei-

ra e. o Corpo de Baile do
Teatro Municipal do Rio de
Janeiro. No final da temporada de 1975, o cenário
nada tinha de artístico. O
auditório neoclássico era
utilizado para o Encontro
de Lideranças Femininas,
promovido pela Arena, sob
a presidência do Deputado
Francelino Pereira.
O Guaíra também não teve melhor sorte. Com atividades dispersas, sem uma
programação sistemática e
atividades culturais geradas a partir do teatro-edificio, o Guaíra assistiu a'
um desfile (desconexo e
pouco criterioso) de manlfestações artísticas, muitas
vezes seound^as. Foram
12 meses, portanto, em que
esses teatros oficiais se
provaram de rentabilidade
duvidosa em conseqüência
de programações inadequadas.

Desde a sua reinaugura- terpretação de atores locais.
ção, em janeiro de 1975, até Em junho e outubro, Dercy
15 de dezembro, o Teatro Gonçalves mostrou seu
Amazonas apresentou um particular senso de humor
total de 53 espetáculos, in- em Tudo na Cama. Mas, em
cluindo recitais de poesias, agosto e outubro, o Amashows com cantores popu- zonas abrigou Um Grito
lares e conjuntos de rock Parado no Ar, de Giane umas poucas peças tea- francesco Guarnieri, e Gretrais (algumas de autores ta Garbo, Quem Diria?,
amazonenses). Mas, a jul- Acabou 7io Irajá, de Fergar pelos textos encenados, nando Melo, reabilitando
o público de Manaus não em parte as honras da
encontrou,
propriamente, temporada.
maiores entusiasmos para .. O
auditório do
ir ao teatro. Enquanto nos Teatrogrande
Guaíra, por outro
dois primeiros meses do lado, teve
uma freqüência
ano o público hão assistiu de 181 mil espectadores em
a nenhum espetáculo tea- 148 espetáculos, distribuitrai, em março — e por dos entre 27 concertos de
apenas dois dias — pôde
erudita, três recidescobrir o instlgante texto música
ópera,
40 shoios de
tais
de
de José Vicente de O As- música
21 encenapopular,
salto. Em abril, Márcio
de teatro declamado,
Souza e Áldislo Fllguelras, ções
21 peças musicais, 26 espedois autores amazonenses, tàculos
de bale e 18 de foilevaram à cena a sua obra clore. Apesar do aspecto
Dessana, Dessana, na In- luxuoso do grande audltório, se for comparada a sua
freqüência com a do pequeno auditório (que já
funciona há 21 anos), o
saldo será altamente negatlvo. O pequeno auditório
recebeu um público de
57 mil 927 espectadores em
203 apresentações. '
No Amazonas, até mesmo os shows de música poMóveis clássicos e modernos
pular foram raros. A única
apresentação foi a dé Gilmeio século de beleza e bom gosto
berto Gil no final dé março. Normalmente os diretores dos • tsátros oficiais
repudiam este tipo de espetáculo sob a alegação de
que ameaçam a boa conserEsq. Corrêa Dutra
vação da casa de espeta-'
culo. O excesso de lotação
Venha nos visitar
. e o entusiasmo das piateias deixam como saldo
poltronas rasgadas, tapetes
Estacionamento Exclusivo para os Clientes .
sujos de balas e bombons
e cortinas destruídas. Mas
esses mesmos diretores são
^^^___ =»
os primeiros. a reconhe^^^___. ü
cer que tais shows são
inevitáveis como verdadeiras transfusões na deblll-
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A falta de público é o "prêmio" por espetáculos que chegam
a essas cidades desfalcados de suas maiores estrelas ou exauridos por tantas repetições desde os seus centros geradores
(Rio e São Paulo).
tada saúde econômica dos
teatros.
A proximidade do eixo
cultural Rio—São Paulo
favorece ao Guaíra que pode absorver, com menores
despesas de
transporte,
elencos e artistas que se
apresentam nas duas eidades. Por esta razão, nomes internacionais como
Sarah Vaugham, Bill Haley, Astor Plazzolla, Charles Aznavour e Dame Margot Fonteyn, em têmporada no Brasil, incluíram o
Guaíra em seu roteiro. E
são justamente espetáculos
de música popular os que
atraem maior público. O
recorde de ocupação de lugares do grande auditório
19 mil 518 espectadores
nesta temporada pertence ao shoio de Chico
Buarque de Holanda e o
MPB-4.
Para este ano as perspectlvas não parecem sér
muito diferentes. Com a
programação estabelecida
ao sabor das oportunidades
(e da verba disponível), o
Guaíra e o Amazonas não
têm planos que modifiquem,'"substancialmente, a
improvisação pelo método.
O Guaira não anunciou
seus planos, mas o Amazonas já divulgou parcialmente as Idéias para a sua
utilização em 1976. Ò diretor executivo do Teatro,
Pedro Amorim, estávisltando Rio e São Paulo,
mantendo contatos com
grupos teatrais, orquestras
e conjuntos de bale, mas
adianta que.este ano, além
dos espetáculos, será ativado o Museu do Teatro, reunlndo objetos, móveis . e
elementos decorativos utilizàdos pelos artistas que
atuaram no Amazonas. E
Pedro Amorim está eufórico: "A temporada artistico-cultural será atacada
de forma sensacional". .
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Foram poucos os grupos
que se aventuraram a ociipar o
Teatro Amazonas, ePi
Manaus, na temporada de 1975.
O Guaíra, em Curitiba, só
conseguiu 50% da sua lotação
no último ano. Os teatros
oficiais^ estão vazios

MICHAISKI

E' certo que os responsáveis pelo
Teatro Amazonas e pelo Teatro Guairã devem ter feito todo o possível para
imprimir o maior dinamismo às suas
casas de espetáculos, e que as populações locais se beneficiaram de aigumas promoções culturais que sem a
presença dos dois grandes auditórios
não teriam sido possíveis.
Entretanto, os números do primeiro balanço anual permitem levantar algumas dúvidas quanto ao acerto do próprio conceito de grande teatro oficial: até que ponto os monumentais investimentos necessários para a construção (ou reconstrução) e
manutenção de salas desse tamanho
são efetivamente compensados pelo
seu rendimento artístico?
Esta pergunta cabe, sem dúvida,
se considerarmos que o Teatro Amazonas apresentou, no primeiro ano
após a sua reabertura, uma média de
apenas um espetáculo em cada sete
dias, e o Teatro Guaíra um espetáculo
em cada dois dias e meio. Por outro
lado, a média de espectadores por ses' são, no Teatro Guaíra, embora elevada em termos absolutos, corresponde
a cerca de 50% do- total dos lugares
disponíveis. -Um organismo que funciona com tão elevado índice de capacidade ociosa pode ser considerado
rentável?
O qüe está ein jogo, ao ser formulado este tipo de indagação, não é o
caso isolado de um ou outro teatro: é
uin problema de política cultural, que
a futura Fundação Nacional de Arte
terá de analisar com muito carinho.
Será que um número maior de casas
de espetáculos menores e mais modestas não representaria para a cuitura brasileira, e sobretudo para a dinamização da criação local nas diversas regiões — criação esta que só
excepcionalmente encontra abrigo nos
auditórios gigantes — um campo de
trabalho mais útil e estimulante do
'
que os tradicionais teatrões oficiais?
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Rio de Janeiro, sexta-feira, 23 de ianeiro de 1976

CARTAS

MÚSICA POPULAR

1INGUAGEM

"A idéia de a Vossa Excelência ma dirigir,
«urgiu-mo após a leitura do artigo assinado
por Rui Castro na primeira página .do Cadermo B de 17 do corrente. Tal artigo suscitou
em mim uma vontade de "critica", à qual
•logo ime propus, dado que todo e
qualquer
tema lingüístico me interessa sobremaneira.
Convém, talvez, esclarecer desde já que
;
sou portuguesa, licenciada em Filologia Germânica pela Universidade ide Lisboa, e resi¦dento no Brasil há apenas um ano.
Verifiquei, não sem uma certa estranheza,
que uma página Inteira do JORNAL DO BRASIL foi dedicada ao supracitado artigo que,
a meus olhos, não poderá constituir senão
uma brincadeira do autor, refletindo, no entanto, mau gosto e algum desconhecimento
da língua portuguesa, que é falada no Brasil
e que tendo aqui chegado multo depois de,
na Europa, ser já falada e escrita, sofreu naRuralmente modificações, devidas a todos os
fatores inerentes a uma distância de milhares
de quilômetros.
Quem, de espírito menos vivo e perspicaz,
lesse o artigo, ficaria a pensar que o Inverso
se deu. A língua teria nascido neste continente e teria cabido a nós, portugueses, a sua
obliteração, tornando-a, segundo o autor, motlyo de graça (para rirmos?).
Alongar-me-ia demasiado se ainda tentasse repetir todos aqueles pontos que contídero menos reais...
Que existem diferenças na mesma língua»
todos devemos saber e temos que disso ser
conscientes. Nunca, porém, em Portugal me
lembro de ter visto ou ouvido alguém mais
responsável aludir, em tom de gracejo e possivel troça, às respectivas alterações sofridas
no país irmão.
Confesso pois, aqui, o meu desejo de que
o senhor Rui Castro explicasse qual o verdadeiro sentido das suas palavras. Se a sua intenção era ajudar brasileiros de visita a Portugal e, vice-versa, a portugueses aqui desembarcados, creio que não esteve num "dia
feliz", quando o fez.
Ana Guimarães, Rio."
N. da R. — O objeto do artigo de Rui
Castro não foi senão o de expor as diferenças
da linguagem falada em Portugal e no Brasil.
TEATRO

Flávio Rangel, Rio."
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7. R. TINHORÃO
CATUtO DE PAULA

O lançamento do disco Geremias do Roque Santeiro (Tapecar,
LPTC 061), com o veterano composi tor cearense Catulo de Paula interpretando uma maioria de músicas
de sua autoria, serve para levantar
um problema que até aqui parece
não ter sensibilizado as pessoas que
olham as criações populares úrbanas por um prisma sóciocultural,
mas nem por isso deixa de ser lmportantíssimo. Trata-se de saber até
que ponto a necessidade de sobrevivencia artística é capaz de levar aiguém de talento comprovado a rebaixar suas possibilidades,, a ponto
de transformar algumas de suas
criações numa caricatura de sua
própria obra.
Catulo de Paula — nome artístico de Hermenegildo Evangelista
de Paula, nascido em São Benedito,
Ceará, a 13 de agosto de 1923 — é
um desses filhos do povo de múltipios talentos: empregado, de farmà-

cia, entendido em remédios de ervas no Ceará, cantor de serviço de
alto-falantes em Campina Grande,
na Paraíba, cantor e violonista
acompanhador na Rádio Clube de
Recife, acabaria a partir da década
de-50 cantor de boates no Rio de
Janeiro (Vogue e Beguin), ator de
teatro (ao lado de Silveira Sampaio), e, mais recentemente, autor
de trilhas sonoras para cinema
(Nordeste Sangrento, Os Devassos,
Três Cabras de Lampião, O Homem
do Rio, com Belmondo, etc), só deixando de aparecer como o cego Geremias da novela Roque Santeiro
porque a Censura não gostou da
história.
Diante de tais antecedentes,
pois, como compreender o fato desse magnífico ná face Â de seu disco
Geremias do Roque Santeiro — artista popular ter reservado a face B
para uma série de iê-iê-iês caboclos
da pior categoria?

"Nesse meu novo LP
Reside minha esperança
De esquecer para sempre
O que eu penei em criança".
De nossa parte, preferimos o
Catulo de Paula sem concessões da
face A do disco, em que se alinham
algumas excelentes composições, e
entre as quais desponta- — com a
característica desde logo de um clássico, com seu inteligente aproveitamento da viola de cantador — o singelo, bonito e másculo ABC de Roque Santeiro.

í

MÚSICA

HISTÓRIA

At ?ar»at tfet leitoras terão publicadas quando tròu«aram assinatura, nome completo a legível e enderece,
lados esses dedos serão devidamente verificados.

E' verdade que, já na década de
50, no auge da moda do be-bop norte-amerleano, Catulo de Paula se serviu desse ritmo americano para seu
famoso Baiãozinho Bebop. Acontece, porém, que o ritmo importado
era usado ai para uma caricatura,
destinada a ridicularizar, exatamente, a falsa perspectiva de ascensão
social que resultava da aceitação,
pelos nordestinos, de um ritmo internacional ao qual se ligava a idéia
de modernidade.
Em seu atual long playing, no
entanto — ao menos a julgar pela
vestimenta que o arranjador Pascoal
Perrota preparou para suas músicas
—a ironia consiste agora no fato de o
antigo crítico dos ritmos comerciais
importados ter aderido a eles, ao que
tudo indica numa tentativa desesperada de ceder do seu verdadeiro
talento, a fim de poder concretizar
o que ele próprio demonstra ser o
seu desejo, ao escrever estes versos ,
na contracapa do disco:

_____^__l ______^_.

UM ELIXIR

"Tudo o que se fizer em
prol da amizade
entre paraguaios e brasileiros será pouco. Há
três principais motivos para justificá-la: a
vizinhança, o predomínio Indígena na formação do povo paraguaio e a necessidade de
apagar as dolorosas lembranças de uma guerra
íratricida. .
O conhecimento de povos diferentes torna-se sempre proveitoso, pois cada um tem
as suais peculiaridades, a servir de exemplo
para os outros. Se não fosse Marco Polo trazer da China o macarrão, os Italianos não
teriam o seu prato predileto. As diversas culturas vão se entrelaçando e o mundo vai ficando um só, como disse muito bem Wendel
Wilkle. Convém observar a fusão espiritual,
além da biológica. A arte, a filosofia, a ciência e a técnica se universalizam dia a dia.
Caminhamos vpara uma civilização homogênea. Vamos estender a mão a todos os t>ovos,
muni laço de fraternidade universal, a começar pelos nossos vizinhos. As fronteiras, ao
invés de grandes muralhas de isolamento,
devem ser hoje largas estradas de interesses
comuns. Com o Paraguai, temos as afinidades
da predominância das tradições ibéricas e
problemas geográficos que só comportam soluções baseadas numa esclarecida cooperação.
O Paraguai desperta uma especial simpatia por ser o pais onde o indígena précolombiano prevaleceu ao assimilar a civillzação do conquistador. A vibração da alma
guarani no Paraguai fá-lo original e atrai
pela simpatia despertada pela raça que recebeu o europeu com carinho e veneração e
foi por ele traída e dizimada.
Ao desfazer-se o vlce-reinado do Prata,
em 1811, sob o impulso libertador de Bolívia
e San Martin, o Paraguai ficou independente. Graças ao grande estadista José Gaspar
de Ffancia, que o organizou política e industrialmente, com suas próprias, forças, isolando-o dos vizinhos em constantes desordem
pela disputa de caudilhos medíocres, tornouse uma progressista nação, única meditérranea então. E foi essa ilha de paz da América
do Sul a maior vítima da politica imperial
e imperialista que envolveu o Brasil em cinco
desastrosas guerras. Desastrosas, apesar de as
ganharmos, porque, como dizia Teixeira Mendes, nas guerras modernas não há vencedores, são todos vencidos. Até hoje sofremos os
maléficos resultados dessas lutas. Começou
com a malograda ambição de Carlota Joaquina
que, como espanhola, desejava restaurar e
herdar o vice-reinado platino. A seguir, a
fracassada missão do Marquês de Santo Amaro,'para procurar o apoio dos monarcas europeus a fim de transformaf as Repúblicas SulAmericanas em reinados. Depois, as guerras:
da Cisplatina, em 1825, contra as províncias
unidas do Prata; em 1851, contra o Uruguai
de Oribe; em 1852, contra Rosas; em 16 de
outubro de 1864, a invasão do Uruguai para
empossar, no Governo, Venâncio Piores, que
Mltre armou, esquecido de dever à intervenção diplomática de Solano Lopez a sua ascensão política na Argentina; enfim, o provocado ataque paraguaio contra a Tríplice
Aliança.
Não sejamos mesquinhos e imitemos" o
grande Homero que, apesar de grego, íea
justiça aos troianos. Cultivemos a amizade
guarani-brasileira em beneficio das futuras
gerações e para esquecer um triste passado.
Nada seria mais significativo nesse sentido
do que devolvermos os troféus de guerra, se
assim se podem chamar os arquivos do Governo e objetos da catedral de Assunção, o
Livro de Ouro dado pelas senhoras paraguaias
a Solano Lopez e a sua espada de ouro.
Almirante Henrique Batista da Silva Oliveira, Rio."
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"O colunista lan Michalsky, ao
comentar
a peça Tudo bem no ano que vem, compara-a a Leito Nupcial, de Van Druyten (sic).
O autor da peça Leito Nupcial é Jan de
Hartog.
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PARA
SALVAR
A ÓPERA
EDINO KRIEGER .
— Só no Brasil — e mais particularmente aqui no Rio — é que a ópera está morrendo. No resto do mundo, a ópera está mais viva do que nunca, e cada
vez mais popular.
A afirmação é do barítono brasileiro
Nelson Portella, que neste momento se
encontra na Europa realizando audições
para empresários ligados aos mais importantes Teatros de ópera de Paris. Londres, Hamburgo, Berlim,-Roma, Nápoles,
Milão, Praga, Madri e outras grandes
cidades. O convite foi conseqüência do
êxito extraordinário, assinalado enfatlcamente pela critica, obtido em sua participação na Temporada Lírica Internacional de Santiago do Chile, no ano passado. Portella fez o Dulcamara, papel
central do Eiixir do Amor, de Donizetti,
abrindo uma temporada que contou com
nomes famosos como Mary Costa, do Metropolitan. Victoria Canale, das óperas
de Munique é Frankfurt, Laura Didier
Gambardella, do Scala de Milão, Renato
Francesconi, do San Cario de Nápoles,
Claudia Parada, Marta Rose, Bruno Prevedi e Lorenzo Saccomani, também do
Scala, além de muitos outros. Da temporada chilena, participaram dois outros brasileiros: o regente Henrique Morelenbaum e o soprano Ruth Staerke, que
.atuaram rio espetáculo de encerramento
— A Traviata — igualmente com grande
sucesso de público e critica.

rado o maior Othelo de hoje) e muitos
outros, incluindo grandes cantores chilenos. Lá, como aqui, existem problemas
financeiros. Mas não é só o dinheiro o
que importa: o interesse também é um dado fundamental. Formaram uma Comissão de Programação de ópera integrada
por pessoas da mais alta responsabilidade nos meios políticos e financeiros do
país, e conseguiram, por meio de um trabalho conjunto, com a participação dos
artistas, promover uma programação
anual de alto nível, pagando cachês razoávels (porque o artista não é mercênário e estará sempre disposto a colaborar num trabalho sério e construtivo).
— No Chile, a música e a ópera existem em nivel popular mesmo. Os teatros
de Santiago estão sempre superlotados
— e são quatro ou cinco em funciona*-*

Também aqui teríamos condições
de realizar espetáculos de ópera de alto
nível. Aliás, o declínio da ópera se deve
aqui em grande parte à falta de qualidade dos espetáculos montados nos últimos tempos. E' lamentável que uma
experiência bem sucedida como foi a
Traviata, na montagem de Sérgio Brito,
não tenha tido conseqüências definitivos, pois mostrou inclusive que um espetáculo de qualidade pode até ser lucrativo: as cinco recitas estiveram sempre lotadas, até hippies compareceram,
e me parece que a renda da bilheteria
teria dado para cobrir perfeitamente e
Investimento.
Aliás, nenhum teatro de ópera fá_
hoje montagens luxuosas como antigamente. O próprio Metropolitan sabe que
já não pode montar uma Aida de 100
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mento simultâneo, com programações de
ópera, concertos, música de câmara, recitais etc. —e a gente sente um enorme interesse popular pela boa música.
Os táxis normalmente estão sintoniza-'
dos em emissoras oficiais e particulares
que transmitem música clássica. Depois
da minha estréia, fiquei impressionado
com a repercussão popular da minha
atuação: pessoas me telefonavam para o
hotel, me paravam na jua para pedir
autógrafo, motoristas de táxi se recusaComo não existe, no Brasil, nenhuvam a cobrar ,# corrida, jornaleiros não
ma organização oficial ou empresarial
me cobravam o jornalporque saíra a mlque cuide dos nossos artistas líricos, a
nha foto. Nunca pensei que um cantor
participação de Nelson Portella na Temde ópera brasileiro pudesse experimenporada Internacional do Chile resultou > tar esse tipo de sensação, só conhecida
de uma Indicação do correspondente braaqui pelos astros do futebol. E o mais
sllelro da revista ópera, editada em Lonimportante é que esse entusiasmo é prindres, que acompanha o movimento opeoipalmente dos jovens — e nisso as Unirístico de todo o mundo. Através dessa
versidades têm uma grande participação,
indicação de Antônio José Faro, íoi concom suas intensas programações musividado para o papel central do Eiixir e
cais. O coro do Teatro Municipal, por
seu sucesso se transformou no ponto de
exemplo, é formado quase exclusivamenpartida para uma promissora carreira
te de universitários. E são todos amadointernacional. Já neste ano, Portella esres:
só recebem cachê quando cantam
tá incluído no elenco do Teatro Colón
'
— mas canlbam muito e isso compensa.
•¦'.
\
de Buenos Aires.
Também o apoio do Governo é notório,
— A Temporada Lírica do Chile é
não só em dinheiro mas também pela
hoje uma das mais importantes das
presença assídua dos membros da Junta
Américas, porque reúne normalmente os
aos1 espetáculos de arte em geral. A niúmelhores cantores do mundo, como Piásica é realmente levada a sério • sua
oido Domingo, Ramon Vinay (consideorganização é perfeita.
\

milhões de dólares. Hoje a tendência é
substituir a ostentação pelos recursos de
criatividade da cenografia. E isso é o
que tem feito da ópera um tipo de espetáculo cada vez mais popular e até mesmo lucrativo. Bergman, Visconti.Zefirelli
e até Polanski já estão montando óperas
dentro dessa visão nova, e Rolf Libermann, da ópera de Paris, deve também
a isso a recuperação daquele teatro, que
como o nosso andou à beira da falência.
Aliás, a presença de Gianni Rato — sem
dúvida um homem, de grande capacidade
criadora — na direção artística da nossa
Funterj, representa uma esperança parà nós. Mesmo porque o nosso Municipai ainda goza de um grande conceito
lá fora. Ter cantado no Municipal do Rio
ainda é um titulo de honra —e o próprio Cario Bini teve um grande impulso
em sua carreira internacional depois que
cantou aqui.
— Temos uma tradição que vem de
longos anos, de boas realizações do passado. E' um capital que ainda está rendendo dividendos, e que é preciso salvar urgentemente. Eliminando também
as falhas do passado — e uma delas é a
chamada Temporada Nacional. Isso não
existe: os bons cantores daqui devem ser
aproveitados juntamente com cantores
estrangeiros, como se faz em todo o mundo.

M
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Léon Arthur Elchinger, Bispo de '
Estrasburgo, reúne em livro recente (Fa- '.
yard, 1975), algumas homelias, precedi- .
das de uma introdução e acompanhadas ;
de um dossiê de debates, terminando tu- i
do com uma conclusão: Creio em Lúci- '
fer... O título do livro revela muito bem •
a preocupação do autor e dos que pen- '•
sam como ele: Le retour de Ponce Pilate, '.
enquanto o subtitulo insinua a esperan- .
ça de uma solução e resposta: UEglise •
provoquée au couragé. Não se tratando
de um integrista ou reacionário, como os J
objetores parecem reconhecer no dossiê, '.
assume o seu testemunho a maior impor- •
tancia.
•
Vejamos um trecho em que ele caracteriza a situação atual, que não atribui ao Concilio, pois já se preocupava
Com o problema antes do Vaticano II, em
sua primeira pastoral. Escreve agora:
"Grupos de
padres e leigos, para tornar
a Igreja agradável aos homens, que melhor possam aceitá-la, pedem uma outra
apresentação da doutrina e uma mudança em seu modo de vida. Gostariam de
uma Igreja capaz de seduzir nossos, contemporaneos por sua calorosa compreensão das necessidades do mundo, sua proximidade dos homens, o tom afável de
sua palavra e grande atenção para com
as pessoas. Tudo isto é legítimo, com
uma condição porém: não querer banir
da vida cristã o lugar central que a cruz
deve ocupar. A pregação da cruz tem
sido ao longo dos tempos um escândalo
para p mundo. Ela o foi ainda no tempo
do apóstolo Paulo, que preferiu a-linguagemida cruz à sabedoria dos filósofos. Sè
o Cristo disse que veio ajudar-nos a viver,
exige ao mesmo tempo, daquele que o se.
gue, abraçar a cruz de cada dia. A substancia do Evangelho não foi modificada
pelo apóstolo Paulo, e a Igreja'não tem
o direito de modificá-la para evitar o sorriso dos céticos de hoje. (...) O caminho
da vida nova passa normalmente pelo
Calvário. (...) Quanta gente, mesmo na
Igreja, confunde liberdade e licença? O
frenesi da liberdade já levou muito padre
ou leigo a deixar o barco correr, ao livre
exame, aos erros em matéria de fé. Não
raro os que contestam a infalibilidade
dó Papa reivindicam-na praticamente
para si. Ao fazê-lo, não se preocupam o
mínimo com a tradição, como se o Espírito Santo houvesse entrado em greve e
só voltasse a agir por volta de 1968. Ora
uma árvore não pode crescer e desenvolver-se cortando ou renegando as próprias
raízes. Igualmente seria um terrível desprezo para com os outros, um delirante
orgulho, pensar que tudo o que nos precedeu na Igreja já não tenha valia. E'
muito constrangedor para o homem perder a memória. Para o cristão, é uma
desgraça. Sem a memória da Igreja não
se pode descobrir em que direção nos impele o Evangelho".
A situação acima — e é um Bispo
quem o diz — só se tornou possível
por
uma volta de Pôncio Pilatos: "Muitos se
tomaram semelhantes a ele. Homens capazes de influência, inteligentes, cheios
de boas intenções, desejosos de fazer o
bem, mas que, quando se trata de uma
escolha difícil, de corrigir uma situação,
procuram, como Pilatos, álibis. E' preciso não desagradar até mesmo quem
não tenha razão. E chamam paciência o
que os outros chamam fraqueza e covardia. (...) Para aqueles que devem ser os
transmissores da doutrina dos Apóstolos
chegou o momento de tomar particularmente a peito a solene exortação dirigida
por Paulo a Timóteo: "Proclama a Palavra, insiste a tempo e contratempo; repreende, ameaça e exorta, sempre com
paciência e preocupação de ensinar. Pois
virá tempo em que não suportarão a sã
doutrina, mas se cercarão de grande
quantidade de mestres segundo os seus
desejos, desviando os ouvidos da verdade".
Ora essa apreensão do Bispo de Estrasburgo, que poucos como ele tornaram púbüca, seria sem dúvida a de muitos, como vem sendo há muito tempo a
do Bispo de Roma, que é o Bispo dos
Bispos, sucessor de Pedro. Ao contrário
dos que numa ou noutra diocese deixam
impunes os abusos e sem censura os mais
graves erros de doutrina, como no caso
do aborto ou divórcio, vemos o Santo Padre erguer recentemente a sua voz para
afirmar a doutrina tradicional da Igreja,
condenando a prática das relações sexuais fora do casamento, como também a
do homossexualismo e da masturbação,
como já condenara insistentemente o
aborto e o divórcio.
t

Para alegria dos verdadeiros fiéis
; (pois esta palavra decorre da fidelidade a
uma doutrina), a Igreja, "provocada" ou
"condenada" à coragem, como diz também o Bispo de Estrasburgo, responde
por sua voz mais alta ao desafio que tantos trazíamos no coração.

•
;
.
•
¦
\
•
•
'.
j*

v

)

Ci- - B»WHn--'--'i ,£¦;,,.;

—L

CADERNO B

Inauguração discreta

JORNAl DO BRASIL

D

Rio de Janeiro, sexta-feira, 23 de
janeiro de

A nova forma não interferirá na presença da
atriz Sydne Rome, que, ao que parece, virá
mesmo.
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Ventos que sopram da Itália dão como certa a separação breve de Robert de Balkany e a
Princesa Maria Gabriela diSavoia. O casal, que
ja vem se desfazendo de diversas propriedades
e cada vez menos tem sido visto junto, acabou de desmarcar uma viagem a St. Moritz
programada para fevereiro alegando "motivos
de força maior".
Ao mesmo tempo, as colunas de
da
Europa e dos Estados Unidos não segossips
cansam
de dar como certo num futuro próximo o casamento de Maria Gabriela com o armador
grego Stavros Niarchos.
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Os gossips
do momento

ZOZIMO

Régine, que está chegando hoje ao Rio, cancelou a grande festa black tie de abertura de sua
boate no Méridíen, provavelmente para não ferir
suscevtibílidades em sua estréia na noite carioca.
No dia 28, Régine festejará seu aniversário
convidando algum amigos para tomar drinks na
boate e mostrar a conclusão dos trabalhos de decoração, começando a casa a partir daí a funcionar normalmente.

• Sobre Régine, um fato ainda não noticiado:
o dinheiro — o correspondente, em cruzeiros, a
2 mil 500 dólares — que recebeu para aparecer
num comercial de TV foi por ela doado integralmente à Pró Matre.
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Comércio ativo
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A volta de Sinatra
Ao mesmo tempo em que
anuncia um novo LP seu para
ano, Frank Sinatra se prepara
telas depois de um intervalo de

sua gravadora
meados do
para voltar àscinco anos.

Sinatra vai estrelar a próxima
produção de Dino de Laurentis, The Great
Brink's Robberry, e pretende mostrar, ao
contrário do que se diz, que é tão
bom ator quanto cantor.
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atrações da noite
carioca

QUALIDADE E SOFISTICAÇÃO. No Leblon, à Rua Bartolomeu Mitre, 366, surgiu uma continuação do
grupo Mário's e Ameriean-Bar 706: Míkonos. São dois
ambientes, sendo que no térreo, discoteca atualizadíssima. No de cima, jazz com ótimos conjuntos, e Thelma como crooner. No 706, Osmar Milito e seu conjunto em dose. Tel.: 274-4196.
•
•
•

«ENTRE OS MELHORES. Cercado de excelente,
prograImações o Nacional-Rio bate oulro record: Ritmo» do
¦ Brasil. E um espetáculo valioso para nossa cultura.
TSão apresentadas as mais interessantes músicas dc
I nosso folclore. Marlene, Nora Ney e Jorge Goulart
l(foto), estão à frente de numeroso elenco, dirigido
loor Caribe da Rocha. Coreografia
de Leda
luquc.
Tel.: 3990100.

ISlíll
Ipili

ITALO-FRANCESA. O incrível acontece com
o La Mamma e o Pariseope. Para se conseguir lugar há necessidade de reservar com antecedência. La Mnitima,
o
maior rebu em comes-e-bebes italianos. Pariseope
com a sua genuína cuisine française. Amplo
estácionamenfo. Aberto dia e noite. Tubira, 43, Leblon.
Tel.:
274-7747.
...DE CIASSE. Um show de Expedito Faggioni,
diri- .
gido e coreogrefsdo por luis Boronini, sendo a direção
XgÉImESv-'''*musical de Eduardo Lages, no Rincão Gaúcho
da TljucaV
chamado Tem Cama... « Tem Chorin, é
liderado por
Antamiro Carrilho e Ademilde Forneça
(foio). Ainda
Sônia
A«achado. lorena
Alves e outros astros d-i
madrugada carioca. Marquês de Vãlenca
83 ' Tel •
248-3663.
'

CATEGORIA ÍMPAR. Aos*domingcs, às 14h,
O Rio
Amanheceu Canfando, musical de Carlos
Machado,
esta encenado no Vivará. Elisete Cardoso, Lady
Hilda'
Quarteto em Cy, MPB-4 e outros, no cast. Excepcio'
nalmente, adultos pagam 50,00. Estudantes
e crianças, 25,00, sem consumação mínima. De 3a. a 5a
23,30h; 6a. e sáb., 0,30h. Tel.: 247-7877.
*
•
THE WAY. Um programa digno de ser recomendado:
ao Special-Bar (anexo ao restaurante Concorde),
onde
|lr
los conjuntos de Ronnie Mesquita
(foto) e Tranca,
de um embalo dos mais badalados. Márcio
|cuidamÁurea
Martins, Lõ c Gracinha, vozes. No começo
|tott,
ida noite, o piano vadio de Mr. Harry. Depois,
som
|até o dia amanhecer. Rua Prudente de Morais
129
Tel.: 2R7-I354.
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DAS BOAS OPÇÕES. L*ga*ide*l
para banquetes, reunioes com amigos e familiares, é a Brasão da
Torre.
Capacitada para atender mais de 400
pessoas, conta
com três salões menores
para grupos. Atende com
precisão, à domicílio, pelo telefone, 247-7311, à Rua
Barão da Torre, 218. Os churrascos são de Ia.
e a
cozinha internacional.

*

*

MERECEDORES DO BRILHO. Reuniu talentoso
elenco '-'fflÊÊÊ
a Churrascaria da Praia Vermelha, num show
deno- ¦
minado Roda-Viva, o mesmo nome da casa:
Sônia L
Sanlos, Banda do Maestro Cipó (foto), Bale de
WilsonI
Coca, ritmistas, passistas, modelos e mulatas.
Direção da Antônio Andrade. Oe 2a. a 5a., 22h; 6a o ¦-'--<¦-,
sábado, 0,30h. Tels.: 266-6345 e 246-7205. Circula,iSil
com ressalto, entre os maiorais.

*
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DESTAQUES: No Canal 13, hoje, às 20h, Ivon...
Gente. Feito
isto, Sambão t Sinhí é o local apropriado com sua
puríssima cozinha brasileira •
Na Casa do Tango José Fernandes é o clima
portenho qualificado: também samba e fossa • Chico Anlnio foi
quem curtia, dia desses, o piano do maeslro Bahia no F»rno &
Fogão. Repertório d'antenho com viv'alma. • Toda 6a.
e «abado,
Elimar Santos dá ihow no Ponto da Barra. Canta vern.deirc»
pontos de macumba. Para dançar o coniunlo Os Católicos re-i
ponde
pelo timing • Gente finíssima vom comparecendo com issiduidade na Churrascaria leme. Muito nalural. O menu internacional,
além de excelentes churrascos...

•

•

COZINHEIRO DO IMPERADOR. Este é Sun Hs' Yuan,
mcslre-cuca
do melhor
restaurante
chinês
do
Rio:
Pekin,
inaugurado
no
Barata
Ribeiro,
232.
Pratos
feit03
no Brasil, com real requinte. Gorcons
iamais
idem cardápios. Altamente
poliglotas,
recomendável
quem gosta da cozinha sino em toda sua plenitude. Abre almoço e jantar.
Fácil estacionamento.
Ípara
Reserva»: 236-2062.

WÊm

ÓTIMOS DIAS. De 6 a 22 de fevereiro, no Tívoli Park
da Lagoa, será realizado o Festival de Verão. Crianças com menos de 16 anos, pagarão 30,00, recebendo camisa, boné e outros brindes, além do direito às 40 atrações importadas. Adultos, 10,00, com
brinde surpresa e um entretenimento. Dè 3a. a 6a.,
lóh. Sáb., 15 e dom., lOh.
'¦"-;•
*¦*•¦*-

SAMBA SEM LIMITES. Diariamente, às 21h, Marllnhoi
da Vila (foto) está exibindo seu gingado peculiar nof
Teatro Casa Grande. Num show que tem por titulo 1
Roteiro, assistimos uma face desconhecida deste re.no-1
mado compositor popular. No elenco: Paulo Moura,!
Rosinha de Valença, Mane do Cavaco, Papão o outros'
de categoria. No mais é o que iá sabemos... muilofc
bom. Tel.: 227-6475.
W
Notfcias para esta seção, tels.-. 243-7092 • 243-8294.

w .-¦¦

O presidente da Câmara de Comércio
Internacional, Sr John Gale Crean, que reúne
6 mil empresas no mundo todo,
chega ao Rio no sábado para uma série de
contatos profissionais.
'reunião
Na segunda-feira tem uma
marcada
com o presidente da CNI, Sr Tomás Pompeu
de Souna Brasil Neto, e o presidente da CNC
Sr José Pappá Júnior.
Na pauta, o exame da possibilidade
dc trazer ao Rio uma reunião internacional
da entidade ainda este ano.
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Claudia • Cyril Niedzielski, na foto com César Henrique
Arthou, devem estar no Rio nos últimos dias de fevereiro
para o carnaval

Roda-viva

Nova Iorque, transformada
de algumas semanas para cá na
capital internacional da dança,
dada a seqüência de grandes espetáculos que ali vem sendo promovidos, assistiu a mais um
grande momento do bale contêmpora neo: a estreia de Medéia, o mais recente trabalho do
coreógrafo John Butlcr.
No palco, a italiana
Carla
Francci, como Mcdcia, c Mikhail
Baryshnikov, como Jasão.
É verdade que Butler não
conseguiu ser tão feliz como
Martha Graham, a grande bailatina e coreógrafa americana,
ainda ativa apesar da tfade, que
em 1947 criou um bale inspirado na mesma lenda grega, com
o titulo de Cave "suplanta
of the Hcart,
a do
cuja coreografia
espetáculo, pela profundidade
psicológica e dramaticidade.

Quem vem
mm%Wrx -^SÊÊ' -is

Evlnha e Baby Monteiro de
Carvalho partem segunda-feira
para Paris, de lá vão a Nice e
depois Innsbruck, na
Áustria,
para assistir às Olimpíadas de
Inverno.

• Gianni Agnelli e sua
mulher, Marella, estarão
chegando ao Brasil no
dia 10 de março,
desta feita, pela primeira
vez, para uma temporada
mais demorada misturando
negócios e lazer.
• O industrial vai
direto a Belo Horizonte mas
depois vem para o
Rio por vários dias,
indo também, por
sugestão de
Consuelo Crespi, a
Búzios e Cabo Frio.

Sinal dos tempos
•
Um grupo de estudantes da Universidade de Louisville, EUA, resolveu testar
o grau de politizarão do povo da cidade
e redigiu num papel mimeografado o
documento da Declaração de Independéncia dos Estados Unidos, que está comemorando este ano seu 200.° aniversário.

Superstar
demais

O documento, exposto na rua e submetido a pedidos de adesão com assinaturas dos passantes, foi solenemente
snobado.

D Eudes de Orlcans e Bragança passando uma temporada
em Cap Ferrat.

Metade dos mil pedestres que o leram recusaram-se a assiná-lo dizendo que
"jamais
compactuariam com manifestos
comunistas". Da outra metade, cerca de
200 acharam o texto sem sentido e apenas 25 reconheceram o documento original.

O diplomata Thomas Macon, primeiro-secretário da Embaixada britânica, esteve no Rio
e visitou a Deputada Sandra Cavalcanti. Seu interesse maior em
respeito
politica brasileira diz
ao movimento feminino da Arena.
De passagem pelo Rio, o pintor paulista Thomaz Ianelli foi
homenageado com um
almoço
pelo critico Mark Berkoioitz.

Jantar de despedidas

No Rio. também, a escultora
italo-alemã Verônica Van Eyck,
que deve fazer este ano exposições aqui, em São Paulo e Salvador.

Um grupo de amigos do casal Nikolaus Horn,
que esta deixando o Consulado-Geral da Áustria
no Rio de Janeiro para assumir a Embaixada cm
Bogotá, promoveu em sua homenagem uni simpático jantar de despedidas, quarta-feira, no Country
Club.

O MEC deverá voltar a editar os saudosos Cadernos de Cultura, criados pelo professor Simeão Leal e desaparecidos há
mais de 20 anos.

Entre os presentes, os casais Osvaldo Aranha Filho, Carlos Lustosa, Antônio Salgado, Roberto
Nauemberg, Gérard Larragoitti, David Guimarães,
Carlos Teixeira Neto, as Sras Heleniha dos SantosJacyntho, Lilian Osvaldo Cruz, Maluh de Ouro Preto, Ana Maria Estany, os Srs Vicente Galliez, que fez
um correto specch de saudação, Pepe de Castilho
Miranda, Álvaro Americano e Gastão Maciel.
Os Horn, em pleno e intenso festival de despedidas, partem para Bogotá no dia 30, via Manaus,
onde passam uma semana antes de assumir o novo
posto.

O pianista
Roberto Szidon
recebeu do Who's Who in Music,
editado em Cambridge, um diplonia por atividades excepcionais no campo da música.
O
brasileiro Pedro Teitelbaum, promovido a Sênior VicePresident da United Artlsts, oferece um grande cocktail 710 Méridien, segunda-feira.
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O único
A única personalidade brasileira entrevistada pelo apresentador Yves Mourousi para o
special que a rede de televisão
francesa TP-1 mostrou sobre a
viagem do Concorde ao Rio foi
o Governador Paria Lima.
Mourousi. ouviu ainda, durante a festa oferecida no Méridien, o presidente da Air France, M Pierre Giraudet, o Embaixador da França, Sr Michel Legendre, o Ministro dos Transiportes da França, M Cavaillet, e
o diretor-geral da empresa aérea
no Brasil, Sr José Halfin.

Decididamente. Raquel
Welch está delirando. Pelo menos é o que se conclui ao passar os olhos no contrato das
apresentações one-woman-show
que está para chegar.
La Welch, entre as exigen¦cias contratuais que fez, pediu
uma 'limusine com motorista e
ar condicionado só para ela, um
ônibus para os músicos e seus
instrumentos, 18 guardas de segurança full-timc, quatro policiais para tomar conta de seu
guarda-roupa — sendo que toda
sua entourage nacional deverá
falar inglês correntemente.
E mais: seu camarim deverá
ser composto por uma ante-saIa, uma sala de vestir, um bamheiro completo com chuveiro,
espelho de cristal francês com
60 lâmpadas, telefone, pia de cabeleireiro com secador profissional, e guarda-roupa climatizado.
Em
compensação,
Raquel
Welch decidiu brindar o povo
carioca com dois espetáculos ex•trás, um no dia 23 e outro no
dia 24.
• A propósito: as duas primeiras reservas para os espetáculos
de Raquel Welch foram feitas
por gente da noite — Mario
Priolli e Sargentelli.

Noite de saudade
A presença no Rio, apenas por um dia, em transito para Guarujá, de Letizia e John Mowinckel e
Pèggy d'Uzès foi o motivo da movimentada reunião, apenas para drinks, organizada na quar la-feira pelo Dr Ivo Pitanguy em sua casa da Gávea.
Estavam lá alguns dos inúmeros amigos que os
Mowinckel fizeram durante o período em que ele
serviu no Rio como Ministro-Conselhciro da Embaixada americana e também de Peggy, como Evinha
e Baby Monteiro de Carvalho, Kitty e Luis Pinto
Coelho, Adelaide e Ari dc Castro, Vera e JacquesLouis Mercicr, Regina e Paulo Fernando Marcoudes Ferras, Gilda Sarmanho, Ibrahim Sued e Chiquínho Guise.
O grupo, recebido a champã Crystal, esticou para jantar no Concorde, formando sem os Marcondes Ferraz, que tinham outro compromisso, uma
grande e alegre mesa, que se transplantou mais tarde, já sem o host, Dr Pitanguy, que se recolhe cedo,
para o Special, onde a noite só foi acabar às quatro
da manhã.

ZOZIMO BARROZO DO AMARAL

Telefone para
264-6807
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO
BRASIL

jlNCLÊS
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SÁBADOS

10, 13 e lóh
|Às7,
1
AUDIO VISUAL
INTENSIVO

HERALD

mui m
T

firei. Vargai 509/16.»
222-5921
l. Machado 2P/317
265-5632
Conde de Bonfim, 297/2."
(Praça Saens Pena)
Não cobramoi matrícula
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LAS BRASAS humaitá. no

(BRAZILIAN FOLLIES 76)

CAUBY PEIXOTO

AGORA PATROCINADO PELO
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL)
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246-7858
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246-9991'
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Tetto dl:

Ronaldo Boscolj
Direção Musical:
Edson Frederico
'¦.

Coreogrifie:

Bimvdetti Hill
'Participação
Especial:

Mado Echir

•

4«j., Sei. • dom».-. Meie*
, naile. tu. • silii.: 1. h.
As An. t Dotm.: EtluRmnmi
? .danlos teria 30% do 274-7999 a 274-7849

EM
MATINÉE ÀS 18 HORAS DO DIA 25, DOMINGO
NO TEATRO DO HOTEL NACIONAL-RIO
INGRESSOS À VENDA
A PREÇOS POPULARES NOS
HOTÉIS NACIONAL-RIO E
EXCELSIOR - COPACABANA.

»
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Rio de Janeiro, sexta-feira, 23 de janeiro de 1976
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Hoje vai uma carta, a primeira de
uma coleção que pretendo fazer, chamando meus companheiros de geração a
de consciência em público:
um
"Que exame
fizeste da tua juventude, ó tu que
ora adentras o gramado dos 40 anos?" A
primeira resposta é feroz. Assim:
Charlo — em 1944 — eu tinha 10
anos — as instituições da Sociedade eram
claras e ensinadas com tal força que pareciam eternas, forjadas em Volta Reãonda. A verdade estava nos livros e não se
discutia, com livros. Todos os alemães
eram celerados, todos os japoneses eram
celerados, os italianos — misteriosamente nem todos — eram celerados. O
altruísmo heróico, a Justiça, a Liberdade
e a Paz eram importadas da América materializadas em Seleções e Em Guarda. Os
ingleses e os americanos eram um povo
bom, honesto, justo, generoso, bem humorado e dotado de uma valentia nobre,
sòbranceira, templária. E limpos. Jamais
chutariam a cara de um inimigo caido.
E distintos. Meio à pior refrega o chapéu
não lhes abandonava o crânio. Da América vinha o rádio para mais e mais consolidar a nossa devoção.
Tinha os comunistas. Uma raça vermelha, uma espécie de gnomos da floresta que volta e meia vinham se juntar na
clareira, atraídos pela comida deixada pelo homem branco. Aos poucos, lentamente, sussurrando um patuá secreto. Ao menor movimento se escafeáiam, desaparecendo nas trevas, no silêncio da selva.
Tinha o pecado e sua conseqüência
direta: a confissão. A culpa era misturada à vergonha de ter que esmiuçar a cena secreta, o padre queria pormenores. O
confessionário era morno, sebento, abarroçado, escuro como um carrasco. Depois
a comunhão e o terror de morder Cristo.
A hóstia sempre colava no céu da boca,
secado no esforço inútil de arrepender-se.
Tinha a negra que entrava pela porta dos fundos, ainda chamada nigrinha,
a chita sem cor, arruinada, o pé fosco e
descalço. Chamava Maria e não tinha
idade, como os ratos. Era mandada em
troca de comida — restos da casa — e
pancada. De carinho, uma amostra grátis, na febre alta. Vinha sempre de Minas
e ninguém nunca lhe ouvia o choro noturno. Quando — a pele já luzidia, os dentes, as ancas, as alpercatas — pilhada em
pecado, a sonsa, sujava na saida. Fizemos
tudo por eles e foi assim que nos agradeceram.
O rico, conheci um ou dois na época,
exalava um cheiro santo, celestial e ouvia
ópera de uns álbuns vermelhos, com 12
discos. O rico era gordo e calvo. Tal constatação me infernou a vida porque meu
corpo magro me condenava à pobreza
eterna. Esta certeza, como tantas outras,
se desvaneceu quando, mil anos depois,
conheci José Luis Magalhães Lins, mas
ai não tinha mais tempo. Assim, meu biceps. Faltava ao músculo vocação e aheróica paciência dos halteres.
Os terrores: paralisia infantil, tuberculose, varíola, Febrônio índio do Brasil,
Policia Especial, DG1. E o colégio, o desgraçado do colégio, configurado no dedo
médio com ossos de ferro com que o Mafra nos perfurava dizendo vosmicê. Os
Mafra, envenenaram mil adolescências e
aiiiãa hoje andam por aí.
A Terra era redonda simplesmente
porque os navios desapareciam no horizonte. (Nunca nos ocorreu que poderia
ser apenas um naufrágio.) Os jesuítas
empurravam-nos asneiras do tipo "Provas da Existência de Deus" recitadas com
pompa pelo Padre Oliveira. O Cruzeiro do
Sul, uma cruz de estrelas que mostrava
o Sul, equívoco astronômico que desorientou inúmeras gerações.
E tinha o Rio de Janeiro, Não ó ãe
hoje, mas.uma outra cidade tecida com
bacanidade, emissora, lúdica, engraçada,
sem água, alegre, sem telefones, inteligente, um rosário ãe filas, solicita, racionada, morrendo de paixão e carnaval.
Aqui aportamos, esta geração que
nem ao menos pôde ser maldita,
coitada.
Importamos — no bagagem de plásticos
do Governo Dutra — pensamentos, valavras e ações e — pior — distribuímos.
Agora é tarde demais. Ou melhor, cedo
demais.
Há dois anos te mandei uma carta de
Tóquio. Da janela do hotel via-se, lado a
lado, as_ bandeiras dos Estados Unidos, e
do Japão, sopradas ambas pela mesma
brisa vinda de Pearl Harbor. Estamos
mais ou menos como o cavalheiro que
mandou acender a luz no meio da bacanal para organizar a festa. Afinal, não
estava ganhando nada eom aquilo. Até
muito pelo contrário.
Afectuosaménte, Marcos de Vasconcellos.
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Na Quinta Avenida o desfile de um novo padrão de
elegância: extravagante e espetacular

O CHIQUE
DO NEGRO
AMERICANO

A moda clássica,
duradoura, em que as
peles dão o ar
sofisticado e os brincos,
os toques
complementares

Texto e fotos de BEATRIZ SCHILLER

-^¦^ -yOVA IORQUE —
Iflflk T Nos E-stados Unidos,
black is beautiful é
j ^H^J
uma descoberta dos
1 ^B
-A* ^1
próprios negros. Até
meados do século XX, acreditavam na propaganda que dizia:
"Quanto mais branco melhor".
Hoje, evoluído o conceito de beleza, o branco que faz sucesso é
o de lábios grossos e feições arredondadas, substitutos dos traços finos que antigamente davam a dimensão da beleza feminina.
E tudo mudou. Aqui, enquanto os brancos persistem na
moda sloppy, mal-ajambrada,
compouco ou nenhum makc up,
cabelos lavados e soltos, sem forma ou brilho, os negros entram
na moda soi5T7ie'e: impecáveis,
makeups apropriados em tons
laranjas e marrons, cabelos cuidadosamente cortados, vestimenta correta e em grande estilo. As
mulheres acentuam o colorido
natural com sombras highlights,
sutis, caprichadas. Tanto os homens como as mulheres usam
chapéus, dos mais variados feitios, e abusam dos sapatos de
plataforma e botas.

O contraste entre a nova elegancia negra e o novo descuido
branco é curioso. Mais curioso
ainda pelo fato de o primeiro
grupo ter menor poder aquisitivo
do que o segundo. Talvez Isto se
explique porque o branco passou
por um longo periodo de delírio
consumidor e agora se rebela,
enquanto o negro só agora pode
alcançar o mercado e está gostando do que isso significa para
seu aspecto fisico.
Os cursos de ginástica e bale
para negros aumentam dia a dia,
assim como os centros de artes
marciais, onde sua capacidade
de defesa e ataque è aprimorada.
Nas lojas de roupas avançadas os
negros são os mais extravagantes. Não hesitam em comprar indumentárias caríssimas desde
que sejam espetaculares.
Nota-se o prazer de quem se
descobriu. Capricho puro e simpies em estilos variados: cabelos
afro, alisados, trançados; roupas
africanas, tradicionais, modernas, superavançadas.
De boina ou chapéu de palha os negros desfilam bossa e
beleza pela cidade de Nova lorque. Lindíssimos.
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i Intelectual-afro, tipo novo
que surge em Nova
Iorque. O ar sério dos
óculos é contrabalançado
pelos inúmeros colares
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Aderindo à sociedade de consumo, a população
negra dos Estados Unidos
vive um verdadeiro "delírio comprisra"

O ar soignée é conseguido com make-ups apropriados em tons laranjas e
marrons, cabelos cuidadosamente cortados ou escondidos em boinas
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DISCO
Zona
Norte

SENDAS
Zona
Norte

Zona
Sul

Zona
Sul

Zona
Norte

PEG-PAG

Zona
Sul

Zona
Norte

MAR E TERRA

Zona
Sul

Zona
Norte

Zona
Sul

LATICÍNIOS
manteiga CCPL - 200g
leite Longa Vida Alimba
yogurf Danone (natural)
queijo prato

4,30
5,25
1,95
21,00

queijo Minas

Espacial

Ríflini

20,50

20,50

13,50

Regina

Planalta

13,50

16,20

B. Pialor

Mtltstic

M-jtitic

CCPl

14,50

14,50

Bom ."tutor

4,30
5,25
1,95
22,50

4,56
4,80
1,95
22,00

4,56
4,80
1,95
22,50

Cl.n

4,30
4,80
1,90
24,00

4,30
4,30
4,80 5,10
1,90 1,80
26,50 27,50
Ragina

4,30
5,10
1,80
22,00

fttnim

Cl.n

16,20 20,50
CCPl

loa

3,90
4,70
1,80
26,50
flguinha

13,80

N.l.

CCPL

3,90
4,70
1,80
27,50
Regina

13,80

20,50

CCPL

loaNáta

24,80

24,80

CARNES

inarci

frango

26,00

24,00

Especial

Htrla

H.rl.

H.rt.

14,15

14,15

12,70

14,15

Rannar

Ktnnar

Friptam

Rennor

11,00

marca

Disco

11,00
Diico

16,80
Corl.

16,30
Sadia

10,90

10,90

10,90

Sadia

Sadia

Sadia

21,60
16,90
29,00

21,60
14,80
29,00

19,80
13,40
32,00

23,00

31,60

Saara

U

16,50

24,50

Vill.t.

Seara

14,15

Sadia

14,15

Sidi.

10,90

12,90

Sadia

10.90

Sadia

Saara
Sadia

10,90

Sadia

10,90

Sadia

Sadia

Saara

13,00
Sadia

10,90
Sadia

SALGADOS
carne seca — dianteiro
toucinho de fumeiro
bacalhau

21,00
14,80
26,90

marca

Irlandãi

lingüiça fina

30,80
.fina/porco

21,00
14,80
28,50
Zaiba

21,00
14,50
28,50

23,50
14,50
27,00

Zarba

22,40

Zarba

23,80

Irlandês

19,90

19,90

__Friplan

friplam

19,90

Dallari

19,90

Dallari

Dallari

Dallari

4,80

4,80

.

Zarba

23,50
14,80
28,00

Imparial

21,50
21,50
14,80 14,80
27,00 27,00

Zarba

Zarba

22,40

Zarba

28,00 19,90
Minaira

...friplam

Dallari

HORTIGRANJEIROS
ovos

5,00

marca

pimentão
alface
tomate
cenoura
chuchu
batata-doce
vagem
cebola
alho - 200g
batata-inglesa

lia

á3K

3,50
2,00
4,80
2,60
3,50
4,30
2,50
4,40
1,10

5,10

5,00
lia

Cami

3,50
2,00
2,00
4,80

2,00
2,80
6,00
2,20
3,20
4,40
3,10
4,60
2,90

3,50
4,20
2,50
4,40
1,30

5,00
Cami

3,50
2,00
2,00
5,80
3,30
4,50
3,00
4,50
2,70

Cami

5,00
2,50
4,00
5,50
2,90
3,50
5,50
2,50
5,00
1,60

Miúda

Comum

2,00
3,50
3,50
11,00
3,80

2,50 4,00 4,00 2,50
3,50 3,50 3,50 . 3,50
3,50 3,50 3,50 4,20
11,50 9,80 9,50 14,00
3,50 3,50 3,50 4,50

HST

H8T

5,Ç0

Cami

Cami

5,00
2,00
3,80
5,80
2,90
3,40

5,00
Cami

6,00
2,40
3,00
6,00
2,00
4,00
4,00
3,50
6,00
1,80

2,50
5,20
1,90

.. Primeira

ÜSI

4,60
Cami

6,00
2,50
3,00
6,00
2,40
4,00

4,50
3,00
2,50
4,00
2,50
3,50
4,00
3,50 2,50
6,00 5,10
1,80 1,10

H1T

Par.né*

4,70
Cami

4,50
2,50
4,00
2,50
3,50
2,50
5,10
1,00
(Comum

Fotografia — Curso Intensivo, com aulas teóricas e práticas, no Museu de Arte Moderna, até o dia 23 de fevereiro. No ato da inscrição é
pago o preço total: Cr$ 500,00
Inscrições pelo telefonei
231-1871.
Etiqueta — Aulas de etlqueta social, postura, vestuário e maquilagem individual,
com Gloconda Carneiro de
Mendonça. Telefone :
267-3211.
Línguas — Cursos intensivos, em vários horários, de in•rlcs, francês ou alemão, com
mensalidade de Cr$ 230,00 e
técnica audio-visual. No Audiding Language Ccnter: R. Dr.
Pereira Santos, 35 s/ 806. Telefone: 228-0148.
Comunicação oral — Impostação de voz, oratória, desembaraço d e conversação,
são temas dos cursos da professora Graziella de Salerno.
As aulas são duas vezes por
semana, de uma hora e meia
cada uma, no Conservatório
Brasileiro de Música: Av.
Graça Aranha, 57, 12*? andar.
O preço
da matricula é
Cr$ 50,00, e a mensalidade de
Cr$ 200,00.
Telefonista — A Escola
Universal tem cursos especiais para telefonistas do
PBX e PABX. O preço total
é CrS 450,00. Av. Treze de
Maio, 23 s/ 728. Telefone:
222-8035.
Problemas da fala — Equipe médico-psicológica trata
de crianças e adultos com
problemas de dicção. Aulas de
impostação, correção da dislexia, por exercidos apropriados. R. Anita Garlbaldi, 19 s/
202. Telefone: 235-4751.

FRUTAS
limão

laranja pêra
banana prata
maçã
abacaxi

2,50
3,50

4,00
3,90
4,50
13,50
5,00

12,50
4,50

4,00
3,90
4,00
13,50
5,00

2,00
3,50
4,00
13,50
2,50

2,00
3,50
4,00
13,00
2,50

CEREAIS
arroz

4,90

marca

Ouro Negr»

feijão

3,10

marca

farinha de mesa Tipiti
fubá de milho Granfino

Disca

\^--f

¦',

4,90

4,50

Ada

Les Pampa»

3,10

3,10

Disca

5,10
3,25

5,10
3,25

5,60
3,50
2,20

5,60
3,50
2,20

Banha

5,10
3,25

4,90
Ada

4,90
S.ndas

3,10

3,70

Banha

Neguinho

5,10
3,25

4,90

3,90

lenda»

3,70
5,10
3,25

5,60
3,25
2,08

5,60
3,25
2,00

4,90

Oeiamar Goiamar

4,50

Ubarabinha

5,10
3,25

4,90

Caucaia

4,50

3,10

Pag-Pag

Peg-Paf

5,20
3,25

5,20
3,25

6,00
3,25
2,20

6,00
3,25
2,20

M. a T.rra

5,20
3,40

4,90
Caucaia

3,10
M. a Terra

5,20
3,40

MASSAS
talharim Buittoni
pão Sanduíche Plus Vita
Presuntinho Piraquê
CAFÉ

E ALIMENTAÇÃO

5,75
3,45
2,30

5,75
3,45
2,30

5,60
3,25
2,00

5,60
3,25
2,00

INFANTIL

Nescafé (médio)
Nescau — 400g
Farinha Láctea Nestlé
farinha de aveia Quacker
Maizena — 500g

5,75
5,85
3,05

10,15
5,75
5,85
4,50
3,05

10,15
5,75
6,15
4,35
3,20

10,15
5,75
6,20
4,35
3,20

5,75
4,26
3,05

10,00
5,75 5,75
5,85 5,85
4,25 4,25
3,05 3,15

5,75
5,85
4,25
3,15

965
5,19 5,20
5,85 5,85
4,25 4,25
2,98 3,00

HOSPEDAGEM
O s estudantes brasileiros podem sair viajando
pelo Brasil, com garantias
de bons locais para ficar,
em várias cidades. A Federação Brasileira de Albergues da Juventude mantém pousadas em São Luiz
do Maranhão, Campos do
Jordão, Arraial do Cabo,
Salvador e aqui no Rio,
onde fica a sede da Federação. A carteirinha de
sócio, válida por um ano,
exista CrS 50,00; quem quiser uma carteira vüernacional paga Cr$ 70,00.
O s albergues nacionais
têm a diária fixa de
CrS 20,00. O endereço da
sede: Praça Ana Amélia,
9 — 8° andar. Telefones:
232-4885 e 242-2741.

AUTO-ESCOLAS

LATARIA
azeite Musa (espanhol)
óleo de soja Primor
azeitona Beira Alta — peq.
ervilha Jurema
salsicha Swift Viena — peq.
Puro-purê Etti
goiabada Cica
leite condensado
creme de leite

32,50
35,00 35,00
6.69 6,69 7,05 7,00 6,49
6,50 6,50
6,50 7,20
2,40 2,40 2,50
3,60
3,60 3,60 3,60
4,85 4,85
4,85 4,20
5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
4.70 4,70 4,95 4,95 4,75
5,95 5,95 5,95 5,95 5,95

35,00
6,49
7,20
2,60
3,60
4,20

6,98
6,90
2,50
3,60
4,20
4,85
4,65
5,95

4,75
5,95

6,98
6,90
2,50
3,60
4,20

35,00
6,49
2,98
3,60
4,38
4,85
4,98
5,95

4,65
5,95

35,00
6,50
6,90
3,60
4,38
4,85

fa

>m m
v.v-

5,95

SUCOS E BEBIDAS
suco de caju Jandaia
suco de uva Onico
Coca-Cola (litro)

5,25 5,25
2,80 2,80
2,80 2,80

4,45
2,68
2,60

4,50
2,60

2,60

5,85
6,00

5,85 5,95 5,95 5,95 5,95
4,80 4,80 4,80
4,80
6,55 6,55 6,55
6,10 6,75 6,75 4,80 4,80

3,90
6,30
4,10
2,35

3,90
6,30
4,10
2,35

4,45

4,60
2,80
2,80

2,80
2,60

4,60
2,80
2,80

3,39
2,39
2,50

2,40
2,50

OUTROS
vinagre de vinho Peixe (grande)
mostarda Cica
Ketchup Cica
maionese Hellmann's — 250g

5,85
4,80
6,55
5,75

5,85
4,80
6,55
5,75

5,85
4,00
5,95

5,85
4,00
6,55
5,95

4,00
6,30
4,10
2,00

4,00
6,30
4,10
2,00

3,75
7,59
4,10
2,40

3,75
7,59
4,10
2,40

6,30
3,75
5,00
1,85

6,30

5,80 5,80 5,30 5,30 5,30 5,30
3,63
3,63 3,63 3,60
4,69 4,70 3,19
4,50 4,50
2,15 2,15 1,59 1,60 2,00 2,00

LIMPEZA E HIGIENE
detergente Spuma — 500ml
sabão em pó OMO — 600g
sabão de coco Carioca — 500g
i
papel higiênico Finesse

7,65
4,10
2,10

7,65
4,10
2,10

4,50
6,59
4,10

4,50
6,59
4,10

5,70

5,70

3,19
1,59

3,19
1,59

BELEZA
shampoo Seda (pequeno)
creme dental Phillips — 90g
desodorante Avanço — 85cm
sabonete Lux de Luxo — peq.
TOTAL

404,39
- 4 pred.

*
•

5,00
438,84
- 3 prod.

138270 420,10
— S pred.

- S pred,

|414,34
- a pred.

430,67

398,83

|425,78

- I pred.

j

- I

presi.

- i pred.

1412.05
- a pred.

414,30
- I prod.

Islã pasquisa a* publicada ledas as sextas-feiras.
'eram

p.,«„i,.d.. a, ..,«!„,., .uparmarcad.,* IH: Oi.co, C. a.nflm, .20, C.s.s d. I.nha, C. d. lenlim,
101, Sandas, Uruguai,
•onfim, 220.
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CURSOS MODA ANTIGÜIDADES

O produto que mais subiu esta semana foi o
chuchu. A dúzia de ovos baixou
Cr$ 0,50 esta semana em todos os supermercados;
a de limões também, se comparado com o
preço de um ou dois meses atrás.
A carne de primeira não sofreu alteração no preço,
mas a de segunda teve uma ligeira baixa.

presunto
marca
mortadela

ftfò de Janeiro, sexta-feira, 23 de janeiro de 1976

iMULHER|SEBVílCO|
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BOLSA DE ALIMENTOS

marca

O

32.,*

P.g.P.B,

C.

d.

aonfim,

MV;

Mar . T.rra e
'

d.

A Auto Escola Ipanema
(Visconde de Pirajá 452 loja 7,
tel: 227-7801) é especializada
para senhoras. As alunas que
moram na Zona Sul (de Botafogo à Gávea) podem esperar
os instrutores em casa. As auIas (Cr$ 50,00 a hora) podem
ser marcadas em horários de 7
às 18 horas.
As aulas da Auto Escola
Lunacar também são especiais
para senhoras. Os instrutores
podem apanhar as alunas a
domicilio so morarem perto
da Escola, que fica ná Praça
Joio Pessoa 13, sala 2, tel:
232-9652. O preço da matrícuia 4 Cr$ 120,00 o das auIas, Cr$ 50,00.
Os instrutores da Auto
Escola Oliveira (A. Copacabana 374/403, tel: 256-0542)
"toda
garantem que
a equipe
é muito calma, com paciência
para dar aulas para senhoras.
O preço da hora também é
Cr$ 50,00 (é tabelado
pelo
Detran) e os instrutores apanham a domicílio em qualquer
bairro da Zona Sul,

As camisas Nik-Nik. depois de tanto sucesso alcançado nos Estados Unidos, Itália,
Japão e Panamá, estão sendo
agora fabricadas no Brasil,
com a mesma qualidade da
produção européia e japonesa.
A representação é da Manhattan do Brasil.
Maios inteiros, de lycra,
com estamparia
figurativa,
inspirada nos desenhos das
revistas da década de 30, na
nova coleção da Valisére, à
venda na Barbosa Freitas,
Sloper, Sears e Mesbla.

¦aV*"/-- -" • tPMK»
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Avaliação — A galeria
Paulo Bráme manda a domicilio especialistas em
antigüidades, para avaliar
quadros, pratas, tapetes ou
objetos antigos. O serviço
"é
é gratuito, e a visita
combinada pelo telefone
294-1281.
Portas — Para completar uma reforma ou construção de casa nova: aproveitar a venda de três portas duplas, almofadas,
muito antigas, que estão
à espera de ofertas, na R.
Senador Alencar, 304, em,
São Cristóvão. Telefone:
228-1688.
Santos barrocos —
Peças do século XVIII, registradas. O grupo completo, de nove santos, está por
CrS 12.000,00. Telefone:
228-2438.
Compra — Quem quiser se desfazer de pratarias, porcelanas, móveis,
tapetes persas, jóias ou
miudezas, pode procurar
um possível comprador no
telefone 237-6153.

COMER

*Ca%T
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Massas — Já que não
se compram mais as massas de macarrão, talharim
etc, em pacotes industrializados, devido ao medo da
contaminação, a solução
melhor é preferir as massas feitas nos restaurantes
e casas especializadas. Na
Tijuca, o Ca d'Oro tem
todo o tipo de massas, pizzas e pratos italianos, fica
na R. Conde de Bonfim,
867 loja D.
Além das tradicionais
isLaam ^''t i- *%s*:1^**?Ti»»»B
lasanhas, talharins e raviMÈ$v.\'(r-'3M
olis, a Casa Paladium aceita encomendas de banquetes, canudinhos e pastéis,
Artesanato i detalhe da
para festas, por Cr$ 40,00
o cento. R. Conde de Bonmoda. Na Da Marta,
fim, 757. Telefone:
chegaram novos modelos
338-2437.
de sandálias de atanado
Na Zona Sul, um bom
trançado, para homens, o
endereço
é o Giotto, na
tamanquinhos de couro
Praia de Botafogo, ao lado
tecido de Pernambuco com
da Fundação Getúlio Varpreços desde Cr$ 95,00.
gas. Em Copacabana, a opR. Teixeira de Mello
ção é a loja italiana da R.
Santa Clara, entre a R.
53 loja 3.
Barata Ribeiro e a Av.
Copacabana.
Preço fixo — Aos
DECORAÇÃO
domingos, o restaurante
Reformas rápidas, pin- Kit-Kat oferece preço fixo
de Cr$ 30,00
turas e armários embuti- para um almoçoporquepessoa,
inclui
dos podem ser encomen- desde churrascos, peixes,
dados à Reforpint uma peru, até a comida típica
firma recém-inaugurada árabe, com 10 sobremesas
R. lu de Marco,
na Rua do Matoso, 6 s/302. diferentes.
20.
Telefone: 264-8795.
¦Íb>si
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O PRATO
DO DIA

Cortinas prontas —
Modelos de 3x3m, com
preços de fábrica. Em ter*
450,00; de shantung misto, por Cr$ 1300,00; de linho ou ramy, por Cr$
750,00. Praça Demétrio Ribeiro, 99 (no princípio da
Rua Barata Ribeiro). Telefone: 2584876.
Fibra de vidro — E'
um bom material para cortinas, porque não deforma
nem amarrota, lava com
facilidade e resiste à marésia. A firma Jacob Ostrower vende este tecido, em
cores variadas, de trama
fina e transparente ou
mais grossa, para tapa-sol,
ou ainda estampados, de
muitos estilos. Rua Marquês de Abrantes, 178. Telefone: 266-3068.
Cadeiras de acrílico —
Muito em moda, o modelo
dobrável, de acrílico transparente, fume ou âmbar,
da Museum. Cada uma,
por Cr$ 900,00. Rua Garcia D'Avila, 108.

7">
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MOLHO DE
TOMATE COM
ALHO FRITO

Uma colher (de sopa)
áe manteiga, um dente de
alho amassado, meio litro
âe água fria, um envelope
de sopa-creme âe tomate,
uma colher (de sopa) âe
cheiro-verâe picado.
Aqueça a manteiga e
frite o alho. Junte a água,
despeje o conteúdo do envelope de sopa, e mexa até
levantar fervura (3 a 4
minutos). Junte em seguida o cheiro-verâe e retire
do fogo. Sirva sobre espaguetti cozido acompanhado âe queijo parmesão
ralado.

.
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SERVIÇO COMPLETO
Cotiç6e»i M ruim, M-k regular.
'kifk bom. ¦fc^^C+t multo bom
****** excelente.

O CASAMENTO

CINEMA
*

*

*

i ' i
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OPERAÇÃO FRANÇA N*. 2 (French
Connection II), de John Frankenheimer. Com Gene Hackman Fernando
Rey, Cithleen Nesbitt, Bernard Freston • Jean-Pierre Castaldi. Veneza
(Av. Pasteur, 1B4 - 226-5843): 14h
4.5m, 17h05m, 19h25m, 2Ih45m. (18
«nos). O policial Popeye Doyle (Gene Hackman) ainda em lula contra
a. quadrilha que faz o tráfico de
heroína de Marselha para os Estados Unidos. O filme retoma alguns
personagens do anterior — Opera{ão Fran.» — dando continuidade
A ação até o confronto final com
Charnier (Fernando Rey), o cérebro
da organização.
PRAGA INFERNAI (Bug), de Jeannot Szware. Com Bradford Dillman
e Joanna Milei. Art-Copacabana (Av.
Copacabana, 759 - 235-4895), AriTijuea (Rua Conde de Bonfim, 406
- 254-0195), Art-Méier: 14h, lóh,
ISh, 20h, 22h. Art-Madureira: 15h,
17h, 19h, 21h. Aos sábados lessões
meia-noite no Art-Copacabana. (18
anos). Uma cidade é de repente invadida por uma multidão de insetos
que sai da* entranhas da terra atacando pessoas e incendiando tudo.
f U, O CULPADO (Sons Stato lo),
de Alberto Lalluada. Com Giancarlo Giannini, Silvia Monti, Hiram
Keller • Giuscppe Maffioli. Vitória
(R. Senador Dantas, 45 — 242-9020):
(4h, lóh, 18h, 20h, 22h. Ltblon-I
—
Ataulfo de
(Av.
Paiva,
391
227-7805), América (Rua Conde de
•Bonfim, 334 - 248-4519): I8h, 20h,
22h. (16 anos). Policial com humor.
Um
operário se diz culpado de
um assassinato a fim de ganhar
fama.
Espetáculo' competente •
**A*
divertido, ainda que abaixo da expectativa gerada pela boa história,
a presença do sempre bom Giannini e a forja dc lattuada como diretor. (E.A.)
VERDADEIRA
Ã
HISTORIA
Õl
FRANKENSTEIN (Frankensteln: The
Tru» Story), de Jack Smight. Com
James Mason, Leonard Whiting, David McCailum, Jane Scymour, Nicola Pagett e Michael Sarrazin. São
'
—
luix
do
Catete,
315
(Rua
16h55m, 19h20m, 21h
225-7459):
45m. (18 anos). Terror em produção inglesa da Universal. Nova
versão do livro de Mary Shelley.
Não a verdadeira história
***£
do livro de Mary Shelley, mas, sem
dúvida, a mais bela e a que mais
se aproxima do romantismo do original. (E.A.).
O FAIXA PRETA DO KARATÊ (Gold
Snatcher»), de Kin Lung. Com Chen
Sing, Yasuki Kurata e Lung Fey.
—
do
Passeio,
78
(Rua
. Plaxa
222-1097): de 2a. a sáb., às lOh,
13h30m,
Tlh45m,
I5h15m,
17h,
.6M5m, 20h30m • 22hl5m. Dom.
partir das 13h30m.
anos).
(18
Aventura produzida em Hong-Kong.
Um ex-prisioneiro |unta-se a um
lutador para procurar um tesouro.
Alguns bandidos tentam roubar-lhes
a fortuna mas são eliminados pelo
lutador, que descobre ser e mandente o seu próprio irmão.

CONTINUAÇÕES
OUANDO AS ÁGUIAS SE ENCONTRAM (Th* Oreat Waldo Páper), de
George Roy Hill. Com Robert Redford, Bo Svenson, Susan Sarandon
e Margot Kidder. Odeo» (Praça Mahatman
Gandhl, 2 — 222-1508),
Roxi (Avenida Copacabana, 945'—
•236-6245) e Tijuca
(Rua Conde de
Bonfim, 422 - 288-4999): 13h30m,
-15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (14
anos). O diretor de Golpe da Mestra volta-se agora para aventuras
aéreas: um grupo de jovens americanos, de volta da Primeira Guerfa, retoma na vida civil os riscos
é as proezas. de suas anteriores
batalhas no »r. Um Incrível show
de acrobaclas.
OOIPB DO BAÚ (The Fortune), da
Mlke Nichols. Com Warren Béatty,
Jack Nicholson e Stockerd Channing. Brunl-Cepscabana (Rua Barata
Ribeiro, 502 - 255-2908), Brunifiluea (Rua Conde de Bonfim, 379 —
268-2325): 14b, lóh, 18h, 20h, 22h.
(16 anos).
Comédia multo bem am*TR**
blentada na década da
20, mas
sem observar a boa
temperatura
ãos que melhor retrataram os twentiei, como Billy Wilder
(Quanto
Mais Quente Melhor). Como é pratlcamenle uma peça para três atores
• astes satisfazem plenamente, a re"hecemendação pode ser feila sem
•Ilações. (E.A.),

TUBARÃO (Jaws), da Stevan Splelberg. Cem Roy Scheider, Robert
Shew • Richard Dreyfusi. Metro Tiiuca (Rua Conda d* Bonfim, 366
248-8840): d* 2a. a 6a., às 14h
15m, 16h40m, 19h05m, 21h30m. Sáliados, domingos e feriados, a partir das 11 h50m. Metro-Baavista (Rua
do Passeio, 62 - 222-6490), Imperalor (Rua Dias da Cruz, 170 — . .
249-7982), Olaria, Maduralra-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54):
llh50m,
14h15m,
16h40m,
19h05m,
21h
30m.
Metro
Copacabana.
(Avenida Copacabana, 749 — 237-9797):
de 2a. a 6a. às 14h30m, 17h, 19h
30m, 22h. Sábados, domingos a
feriado*,
a
dat
12h.
partir
Pax (Rua Visconda d* Pirajá, 351
287-1935): 12h, 14h30m, 17h,
19h30m, 22h.
Cander larga da
Machada (largo do Machado, 29
245-7374): 13h,.15h20m, 17h40m,
20h, 22h20m. (14 anos). Sábado,
sessões è meia-noita no Metro-Ca»
pacabana * Pai.
O livro milionário da
****
Peter Benchley proporciona a Spielberg, até certo ponto, uma chanca
de retomar a atmosfera semifantástica de terror da Encurralada (Dual)
o teme do grande desafio qua
põe à prova o homem comum. Sem
um roteiro atento às possibilidades
mobydickianas da idéia-base, o filme fica um pouco aquém da grande
expoctatlva. Mas ninguém asquecerá o prodígio da técnica qua deu
vida ao Grande Tubarão Branco.
(E.A.).
DUAS
INGLESAS
I
O
AMOR
(le* Daux Angleisaa at Ia Centinent),
d* François
Truffaut.
Com Kika
Markham, Sylvia Marriott a JeanPierra Leaud. Studio Paiuandu (Rua
Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
Cinema-3 (Rua Conde da Bonfim,
229):
14h45m,
17hl0m,
19h35m,
22h. (18 anos).
¦ tHHiY*
Truffaut de volta ao
autor da história original d*
um
de teu* filmes mais apreciados: o
Henry -Pierre Roché de Julet at Jim
(Ume Mulher para Poi»;. (E.A.).
INFERNO NA TORRE (The Towering
Inferno), da John Guillermin. Com
Steva
McQueen,
Paul
Newmin,
William Holden, Faya Dunaway a
Fred Astair*. Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Carieca
(Rua Conde da Bonfim, 338 —
228-8178): ISh, 18h, 21h. Impéria
(Praça Floriano, 19 224-5276),
Madureira-I (Rua Dagmar da Fonseca, 54): a partir dai 12h. (14
anos).
Repetição do asqutme de Tarremeto: um granda incêndio para
punir a ganância de construtores
a empresários a o comportamento
sexuel
da
patrõet a tecretária*.
(J.C.A.).
A VOITA DA PANTERA COR-DEROSA
(The Return af Pink Panther), d* Blake Edward*. Com Peter Sellers, Catherine Schell a Christopher Plummer. lablon-2 (Av. Ataulfo da Paiva, 391 - 227-7805): 13h,
15h15m,
17h30m,
19h45m,
22h.
(Livre).
A insistência no* pequenos
^•*
desastres provocados pela falta da
jeito do Inspetor Clouseau diminui
o interesse desta comédia qua contém algumas
anedotas realmente
muito divertidas. (J.C.A.)
VIDA EM FAMfUA
(Family life),
de Kenneth Loach. Com Sandy Ratcliff, Bill Dean Grace Cava * Malcolm Tierney.
Jóia
(Av. Copacabane, 680 - 237-4714), 13h50m,
15h55m, 18h 20h05m, 22h10m. (18
anos).
A história da esqulzctA*****
frenia da uma jovem inglesa provocada pala falta da sensibilidade
dos pala a por um tratamento inadaquado. (J. C. A.)

REAPRESENTAÇOES
FESTIVAL - Hoje: Astassinata na
Orient Exprest
(Murder
en
lha
Oríent Express), da Sidney lumet
baseado
no
romance da Agatha
Christie, Com Albert finney, Jacqui"no Blsset, Jean-Pierre Cassei, Vanessa Redgrave, Michael Vork, Ingrid Bergman a Anthony Porkins.
Capri (Rua Voluntários da Pátria,
88):
14h45m,
17h05m,
19h25m,
21h4Sm. (14 anos).
Curtição em vários níveis:
**J«7
estilo deliberadamente marcado
peIo cinema da década de 30, mistério indevassável de Agatha Chrisli», excelente elenco representando
como se o sistema de estrejismo estivesse no apogeu. (E.A,)I .
FEIRA DO CINEMA INTERNACIONAI (I) - Hoje: O Resta (Amikat),
de Ingmar Bergman..Com Mex. Von
Sydoy, Ingrid Thulin, Gunnar Bjorn*trand, Nalma Wifstrand a Bibi Andersson. Coral (Praia da Botafogo,
316 - 246-7218): 14h, lBh, 22h.
(18 anos).
Um ensaio sobre a eon***^»7
dlçãò do artista na sociedade contemporanea em torno de um ilusionista do século passado,' preso
a convidado a uma demonstração
especial para o chefe de polícia, o
cônsul a um conselheiro médico.
(J.C.A.).
FEIRA DO CINEMA INTERNACIONAL (II) - Hoie: O Sétimo Selo
(Det Sjunda Insaglet),
de* Ingmar
Bergman. Com Max . Von Sydow e
Bibi Andersson, Ceral (Praia de Botafogo, 316 - 246-7218): lóh, 20h.
(18 anos).
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PAUIO PORTO I ADRIANA MISTO

Oa volta da guerra, um
***"»V
cavaleiro encontra
teu
país devastado pela fome • pela peste. No
meio do caminho encontra a morte
a joga uma partida da xadrez eom
«Ia. (J.C.A.).
DEU A IOUCA NO MUNDO (II*. a
Mad, Mad, Mad, Mad World), de
Stanley Kramer. Com Spencer Tracy, Milton Bcrle, Sid Caescr e Buddy Hackctt. Orly (Rua Alclndo Guanabara, 21): 12h, 15h, 18h, 21h,
(Livre). Até quarta-feira.
Uma velha tradição do cl**
nema mudo, a comédia em torno
da perseguiçõet a correrlas, retomada em cores a sons. (J.C.A.).
O FANTASMA DA LIBERDADE (Ia
Fantêma da Ia liberte), da louit
Buíiuel. Com Jean Clauda Brialy,
Adolfo Cell a Monica Vitti. Studio
Tijuca (Rua Desembargador
Isidro,
10): 19h « 21h. (18 anos). Até
quarta-feira.
Uma crônica da Inu*»V***
tilidade das convenções, da burocracia e da aparenta boa ordem do
mundo burguês feita com uma admirável jovialidade a bom humor.
Um filme extraordinário. J.C.A).
O AMULETO DE OGUM (Brasileiro),
de Nelson Pereira dos Santos. Com
Ney Santana, Jofre Soares, Anecy
Rocha a Maria Ribeiro. Roma-Bruni
(Rua Vise. Pirajá, 371 — 267-2382):
14h, lóh, 18h, 20h 22h. (18 anos).
Até quarta-feira.
Uma das mais bem su*">V**
cedidas tentativas de incorporar o*
valorei da cultura popular brasilaira ao cinema. A ação se
passa
em Caxias, am torno da um rico
bicheiro a um grupo da bandidos
contratados por ela para matar os
opositores. (J.C.A.)
MORTE BRANCA EM ÁGUA AZUl
(Blue Water, Whita Daath), de Peter Ginbel a Jame* Lipscomb. Com
Ginbel, Ron Taylor, Rodney Jonklas* e Valerie Taylor. Scala (Praia
de Botafogo, 320 — 246-7218): 14h,
lóh,
18h, 20h, 22h. (Livre). Doeumentário realizado por especialistas em pesca submarina. A luta
de quatro mergulhadores
para encontrar a fotografar o raro turabão
branco.
O POTRO VERMELHO (Red Pony),
da
Robert
Tolten,
baseado
ne
obra da John Steinbeck. Com Henry
Fonda, Maureen 0'Hara a Ben Johnson. Rio-Sul (Rua Marquês de São
Vicente S2 - 274-4221): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (livre). História ambienlada no fim do século
passado, na ,Zona rural de Salinas onde
uma pequena família vive e trabalha no seu próprio rancho, chefiada por um homem de
grande
orgulho a energia (Henry Fonda).
AVENTURAS DE UM CASAI NO
ANO DOIS (lei Mariéi da l'An
Daux),
de
Jean-Paul
Rappcneau.
Com Jcan-Paúl Belmondo, Marlene
Jobert, laura Antonelli e Michel
Auclair. Conder Copacabana (Rua
Figueiredo
—
Magalhães,
286
255-2610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(14 anos).
A SUPERFÊMEA (Brasileiro), de Antbal Massaíni Neto. Com Vera Fischer, Perry Salles, Walter Sluart e
Geórgia Gomide. Bruni-Grajaú (Rua
José Vicente, 56 — 268-9352): 19h,
2lh. (18 anos). Comédia. O lançamento de uma pílula anticoncepcional para homens, a cargo de uma
agência de publicidade, leva esta a
criar e explorar um símbolo do
sexo, a Superfêmca.
PERDIDOS
NA
NOITE
(Midnight
Cowbey), de John Schlesingor. Com
Dustin Hoffman, Jon Voight, Brenda
Vaccaro a John McGiver. Ciruse
(Av. Copacabana, 1362 - 227-3544):
13h30m,
15h40m,
17h50m,
20h,
22h10m. (18 anos).
Um eniaio tobre oi
**^T**
rostos (solitários) ne multidão. Dustin Hoffman e Jon Voight em interpretações magníficas, respectivamente como o jovem interiorano que
vem transar com tua virilidade em
Nova Iorque, e o ítalo-americano
derrotado qua tonha com o esplendor do sol da Flórida. (E.A.)
AS NOITES DE CABÍrTa (le Notti
di Cabiria), de Federico Fellini. Com
'
Giuletta Massina, François Perrier
e Amadeo Nazzari. Alasca (Av. Copacabana — Posto Seis): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (14 anos).
Cabiria, quase uma Gel***TtV*
somina (li Stndi) no troteir romãno, numa comédia dramática proplcla umi interpretação chaplinie-.
na de Giulietta Massina. (E.A.).
CANTANDO NA CHUVA (Singin' in
the Rain), de Gene Kelly • Stanley
Donen. Com Gene
Kelly, Donald
0'Connor e Debbie Reynolds. Lide-2
do
Flamengo,
72 - 254-8904):
(Praia
lóh e 20h. (Livre).
Uma
dai
***1eT*
melhoras
(se não a melhor da todas) comedias musicais do cinema, com uma
irresistível visão istírlce doi percelços da indústria cinematográfica ni
transição entre o mudo e o falado.
'
(E.A.).
.
O MÁGICO DE OZ (The Wlurd éf
Oi), de Victor Fleming. Com Judy
Garland, Ray Bolgar a Frank Morgan.
Complemento: Trabalhar na Pedra,
de Oswaldo Caldeira, lido-2 (Praia
do Flamengo, 72 — 245-8904): 14h
lOm, IBh, 22b. (Livre).
"A****
Perfeito clima onírico e uma galeria de extraordlná-
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dos domai.

TEATRO

*

Os produtores e o diretor de Toda Nudez Será
Castigada voltam a Nelson Rodrigues enfrentando
riscos maiores — o salto da compacta peça teatral
ao cinema era mais fácil que o agora dado a partir
do caudaloso romance — e com resultados também
expressivos. O diretor Arnaldo Jabor se mostra
mais à vontade no filme em cartaz, inclusive porque, ao contrário de Toda Nudez, não estava diante
de uma tragédia para dois atores. Embora O Casamento tenha como coluna vertebral o personagem
de Paulo Porto (em admirável atuação), quase
todos os outros também se debatem num torveUnho de tragédia. Se em Toda Nudez havia certo
estrelismo de personagens, no novo as situações
têm a primazia. E é dificil — sem preconceitos —
resistir ao seu magnetismo, apesar do espetáculo
ser quase uma síntese daquilo que gostaríamos de
não enxergar na vida.

O CASAMENTO (Brasileiro), d* Arnaldo Jabor, baseado no roman»
de Nelson Rodrigues. Com Adriana
Prieto, Paulo Porto, Camila Amado,
Nelson Dantas, Fregolcnte • Carlos
Kroeber. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 286), Ópera (Praia de Bolafogo, 240 - 246-7705), Tijuca Palace (Rua Conde d» Bonfim, 214 —
228-4610), Rio (Rua Conde de Bonfim, 302), Paratodos (Rua Arquiat
Cordeiro, 350): 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Pathé (Pra.a Floriano, 45 224-6720): de 2a. a 6a., às 12h,
14h
lóh, 18h, 20h, 22h. Sáb. •
dom. a partir das 14h. Aslor: 15h,
17h, 19h, 21h. (18 anos). Uma iprtciaçáo realista do mundo dat pes«oa* d* bem, enquanto »e fazem oi
preparativos para um casamento.

Todas as •indicações de programação, horário e local
publicadas polo
Serviço Completo são fornecidas pelos oxibidores, expositores
e encarregados
acontecimentos aqui registrados. São,
portanto, de sua^lhtciraresppnsa Ke

rlai earaeterlzaçõe*. Filma de qualldada nunca malt alcançada am teu
gênero. (E.A.).
A NOVIÇA REBELDE (The Seund of
Music), de Robert Wise. Com Christopher Plummer e Julie Andrews.
Palácio (Rua
—
do
Passeio, 3B
222-0838), Comodoro: I4h30m 17h
40m, 20h30m. (Livre).
Musical
com
***
elementos
de
comédia e drama
romântico.
(E.A.).
O TRAPAIHAO NA ILHA DO TESOURO (Brasileiro) da J. B. Tanko.
Com Renato Aragão e Dedé Santana. Bruni-70 (Rua Visconde de Pirajá, 595 - 287-1880): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (Livre). Até quartafeira.
Passável como opção (estrita*^t*
mente passatempo) para o
público
de menor Idade. (E.A,).
O GRANDE DITADOR (The Great
Ditador),
escrito e dirigido por
Charles Chaplin. Com Charles Chaplin, Jack Oakle e Paulette Godard
Cineme-2 (Rua Raul Pompéia, 102
247.8900), lido-1 (Praia do Flamengo, 72): 14h30m, 17h, 19h30m, 22h.
**?**
Primeiro
filmb
falado de Chaplin (realizado em 1941).
Sátira ao nazi-fascismo através dos
personagen* de Hynkel (Chaplin) e
Napoloni (Oakie) ditadores de dois
países imaginários, a Tasmania e a
Bactéria (J.C.A.).

PAPIILON (Papillen), de Franklin
J. Schaffner baseado no livro da
"Henri
Charriere. Com Steve Mr>
Queen, Dustin Hoffman, Victor Jorry, Don Gordon a Anthony Zerbe.
lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1 426 - 274-7999): 20h, 22h
30m. (18 anos). Até quarta-feira.
O relato de Henri Charriere
*
tomado como pretexto para uma
repetição das atrações comuns dos
filmes de aventuras: cenas de tensão e horror visual separadas por
entreatos de humor. (J.C.A.).
AUCE
NÃO MORA MAIS AQUI
(Alice Doesn't live Here Anymere),
de Martin Scorcese. Com Ellen Burttyn, Kri* Kristofferson e Alfred Lulter. Ilha Auto-Cine (Praia de Sao
Bento — Ilha do Governador): 20h
30m e 22h30m. (16 anos). Até amanhã.
Uma série de incidente*
***
(ás vezes dramáticos, às vezes cômicos) em torno de uma mulher
que, após a morte do marido viaja
com o filho à procura de um lugar para trabalhar como cantora. A
história, como tudo mais no filme,
funciona como um pretexto para
improvisações
da
Ellen
Burstyn.
(J-C.A.).

MATINÊS
NORDESTE:
COROEI,
REPENTE,
CANÇÃO
Lagoa Driva-ln: da
2a. a 6a„ às 18h30m. Entrada franca para crianças. (Livre).
CHAMO-ME TRINITY - Bruni-Grajaú: 15h a 17h. (livre).
DUMBO - Carioca: 14h. (Livra),
FESTIVAL FERNALONGA - América
e leblon-T: 14h20m e 16h05m. (Livre).
TOM E JERRY (Livre).

Copacabana:

SE A MINHA CAMA
Sãe luii: 14h. (Livre).

14h.

VOASSE

-

FESTIVAL TERRY TOON - StudioTijuca: 15h. 17h. (Livre).

EXTRA
CURTAMETRAGENS - Exibição dos
curtametragens
Érico Veríssimo e
Fatendeiro do Ar, de David Nevet
e Fernando Sabino. Hoje, às 20h
30m, no Cinecluba Gliuber Rocha,
Rua São Francisco Xavier, 75. Após
a sessão, debates com Ivan Cavaicanti Proença.
BRASIL ANO 2000 (Brasileiro) de
Walter Lima Júnior. Com Anecy
Rocha, Enio Gonçalves,. Iracema de
Alencar e Ziembinski. Hoje, às 18h
lOm, 19h50m, 21h30m. Amanhã e
domingo, ás 17h, 18h40m, 20h20m,
22h, no Museu da Imagem e do
Som. (14 anos).
A GRANDE AVENTURA DO CINEMATÓGRAFO (IXIX) - Exibição de
Os Amores de Henrique VIII (The
Private Life of Henry VIII), de Alexander Korda. Com Charles laughton, Robert Donat e Merle Oberon.
Hoje, às 18h30m, na Cinemateca
do MAM.
RETROSPECTIVA DAS RETROSPECTIVAS (VI) - Exibição de: Édipe
Rei (Edipo Rei), de Pior Paolo Patolini. Com Franco .Cittl Alida Vaili, Julian Beck e Silvana Mangano.
Hoie, àt 20h30m, na Cinemateca da
MAM. Programa retirado *da retro*pectiva de homenagem póstuma a
Pier Paolo Pasolini.
O SISTEMA (The Olisi Houie), de
Tom Gries. Com Vic Morrow, Clu
Gulagar, Billy Dee Williams e Alan
Alde. Hoje, a meia-noite, no Cinema-1.
Bom filme, desenvolvendo
***
de forma quase documentária uma
história de ficção. Não permite dúvidas quanto á enfermidade congênila do sistema penitenciário, demonstra ndo como ele continua e.
agrava a corrupção que pretendo
punir, (E.A,).

X
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João Paulo Adour e Rubens de Falco. Teatro Sinta Rosa, Rua Vise. de
Plraiá, 22 (247-8641), Da 4a. a 6a.
e dom. às 21h30m, sáb. às 20h a
22h30m, vesp. da dom., às IBh.
Ingressos 4a., 5a. e vesp. de dom.
a CrS 50,00 e CrS 30,00, estudantas, de 6a, a dom., a CrS 50,00.
Seis abordagens diferentes, todas
humorístlcai, de um tema velho
como o mundo.
A RAINHA MORTA
- De Heloísa
Maranhão. Direção de Luis Carlos
Ripper. Com Rosila Tomaz Lopes,
Elke Maravilha, Zezé Mota, Jorge
Gomes, Renato Coutinho, Jorge Fernando e outros*. Teatre Glaucie Gill,
Pça. Cardeal Arcoverde, a/n? .
.
(237-7003). De 3a. a dom., às 21 h
30m. Vesp. de 5a. às 17h e
de
dom. às 18h. Ingressos às 3a., vesp.
de 5a. e dom., a Cr$ 30,00 e CrS
15,00, estudantes de 4a. a sáb.,
a
CrS 40,00 e Cr$ 20,00, estudantes.
(14 anos). Uma versão fantasiosa dos
acontecimentos que cercaram a
vida e e morte de Inês de Castro.

CURSO PARA CONTEMPORÂNEOS
— Drama de Frledrich Durrenmalt,
Dir. da Paulo Márcio. Com Francisco Tenreiro a Mário Telei Filho.
Teatro Experimental Cacilda Becker,
Rua do Catete, 338 (265-9983). Da
2a. a óa. a dom., às 21 h, sáb., às
20h e 22h. Ingressos da 2a. a 5a.,
a CrS 10,00, da 6a. a dom., a Cr$
20,00, Até domingo. Um escritor
e o carrasco encarregado de matá-lo
conversam antes do ato fatal.
VESTIDO DE NOIVA - Drama de
Nelson Rodrigues. Direção de Ziembinskl. Com Norma Bengoll, Camila
Amado, Carlos Vereza, Maria Cláudia, Dirce Migliaccio Jorge Chaia
e outros. Teatro de BNH, Av. Chile,
230 (224-9015). De 4a. a 6a. a
dom. às 21 h, sábado, às 20h a
22h, vesperal dom.,
às
18h. Ingressos de 4a. a 6a. a dom., a Cr$
40,00 o Cr$ 30,00, estudantes, sáb.,
a Cr$ 50,00. O banal episódio de
um atropelamento com morte abre
caminho para a poética Investigação de uma existência em três pianos da consciência: realidade, alucinação a memória.

RÍVEIUON - Drama de Flávio Márcio. Dir. de Paulo José. Com Regim Duarte, Iara Amaral, Sérgio
Mambertl, Inlo Gonçalves, Mário
Prata. Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818). De 4a. a
óa. a dom. às 21hl5m. Sáb. ás
'22h.
Vesp. dc 5a. às 17h e de
dom. às 18h30m. Ingressos
a CrS
50,00 e Cr$ 30,00, estudantes, sáb..
a CrS 50,00 e vesp. de 5a. a Cr$
35,00. (16 anos). A angustiada véspera de Ano Novo de uma família
paulista de pequena classe média.
VIVA O CORDÃO ENCARNADO Comédia musical de luis Marinho.
Dir. de Luís Mendonça. Com Lulero
Luís, Gracinda Freire, llya Nino, Tania Alves, Elba Ramalho, Walter
Breda, Ivan de Almeida e outros.
Teatro João Caetano, Pça. Tiradentes
(221-0305). De 3a. a óa. e dom., às
21h, sáb. às 20h e 22h30m vesp. 5a.
17h a dom., 18h. Ingressos de 3a.
a 6a. e dom., a Cr$ 10,00, sáb., a
CrS 20,00. (16 anos). Até domingo.
O pastoril profano de Pernambuco,
e a sua disputa entre os cordões
azul e encarnado, fornecem a
principal matéria-prima para este colorido quadro dos costumei inlerioranos.

O DUELO - Drama de Bernardo
Santareno. Dirçção de Roberto Vignati. Com Madalena Nicol, Cláudio
Marzo, Maria Isabel de Lisandra,
Elty Fraser, Chico Martins, Denise
Stoklos e outros. Teatre Maisen de
Franca, Av. Pres. Antônio Carlos,
58 (252-3456). De 3a. a 6a. e dom.,
às 21h, sáb., às 20h a 22h30m,
vesp. da 5a., às 17h a dom., às
18h. Ingressos da 3a. a óa. e dom.,
a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estudantes, iáb., a Cr$ 40,00 e vesp. da
5i., a CrS 20,00. História de um
amor Impossível, no retrógrado a
místico ambiente de uma aldeia
portuguesa.
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bochada à falta de autenticidade na.
cional
do
teatro
brasileiro.
Até
dia 1°.
O TEMPO E OS CONWAYS - Dnma de J. B. Prlestley. Dir, de Aderbal Júnior. Com Lurdes Maler, Maria
Lúcli
Dihl,
Betty
Erthil,
Angela Leal,
Olegárlo
de Holanda,
Ivons Godinho, Wolf Mala, AngeIa Vllória, Ada Chaseliov a Aurlmar
Rocha. Teatre de Bolso, Avenida
Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871).
De
terça
a
sexta,
e domingo,
as 21h30m,
sábado, às 20h30m,
vesperal de quinta
às lóh e de
domingo,
às
18h30m.
Ingres«os
a
CrS
15,00.
anos).
(14
O tempo destról as pessoas: os destinos da uma família mostrados através de cenas de dois aniversários,
com 18 anos de intervalo. Alé
dia Io. de fevereiro.
MUMU — Comédia dramática da
Marcílio Morais. Direção de Flávio
Rengel. Com Ida Gomes, Osvaldo
Lousada, Julia Miranda, André Valll.
Cenários de Gianni Ratto e figurinos
de Kalma Murtinho. Teatre Nacional da Comédia, Av. Rió Branco,
179 (224-2356). Da 3a. a 6a. e dom.,
às 21 h; sáb., às 20h e 22h, vesp.
dom,, às IBh, Ingressos de 3a, a
5a., a CrS 10,00 e de 6a. a dom,
a CrS 20,00. (16 anos). A melaneólica trajetória de uma família pequeno burquesa, na qual a jovem
geração repete a medíocre exisléncia dos pais.
A VINDA DO MESSIAS OU ElA E'
FÃ DA EMIUNHA
De Timon.
chenco Wehbi. Dircçãa da FmPio d!
Biasi. Com Wanda Lacerda. Cenarios a figurinos dè Arlindo Rodrigues. Teatro Amizade, da Cata do»
Artistas,
Rua Retiro dos Artistas.
571 (392-5403) - Pechincha, Jacarépaguá. 6a., às 21h, «áb„ às 20h e
22h e dom., às 18h e 21h. Ingres«os a CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudantes). (18 anos).
Uma pobre a
deslumbrada costureira de subúrbio
dialoga com um namorado imaginario. Últimos dias.
O ESTRANHO CASAL - Comédia
de Neil Simon. Dir. de J6 Soares.
Com Gracindo Jr, Carlos Eduardo
Dolabella, Célia Coutinho, Teresa
Austregésilo, Jorge Cândido,
Augusto Olimpio e Jorge Botelho.
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TUDO BEM NO ANO QUE VEM Comédia de Bernard Slade. Dir. de
Flávio Rangel. Com Glória Menezes
e Tarcísio Meira.
Teatre Adolfo
Bloch, R. do Russel, 804 (285-1465).
De 4a. a 6a. e dom., às 21h30m,
láb, à* 20h e 22h30m, vesp. dom.,
àt IBh. Ingressos de 4a. a 6a. e
dom., a CrS 50,00 e CrS 30,00, estudantes; sáb, a CrS 50,00, Dois
amante* adúlteros encontram-se uma
vaz por ano, durante um quarto de
século.
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dl)ueio, com Etty Fraser eaSoMaT^^^rimárT
peça do dramaturgo português Bernardo Santareno encenada no
Brasil e esta em temporada no Teatro Maison de France
GOTA D'ÃGUA - Texto de Paulo
Pontes e Chico Buarque, com músicas de Chico
Buarque. Dir.
de
Gianni Ratto.
Com Bibi
Ferreira,
Oswaldo Loureiro,
Luís
linhares,
Roberto Bonfim, Carlos Leite, Sónia Oiticica,
Isolda
Cresta,
Beth
Mendes, Norma Sueli e outros. TeaIra Teresa Raquel,
Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Diariamente, àt 21h30m, vesperal de 5a. às
17h a da dom., às 18h. Ingressos
3a. a Cr$ 30,00 a CrS 15,00, estudantes, de 4a. a 6a. a dom., a CrS
50,00 e Cr$ 30,00 estudantes, sáb.,
• CrS 50,00 e vesperal de 5a.,
i CrS 30,00. (18 anos). O enredo de
Medéii, de Eurípedes, livremente
transposto para o Brasil de hoje.
Recomendação especial da Associaçào Carioca de Críticos Teatrais.
A MANDRÃGORA - Comédia de
Maquiavel. Dir. de Paulo José. Com
Dina Sfat, Nélia Paula, Paulo José, Nei Latorraca, Lafaiete Galvão,
Tony Ferreira e Alciro Cuna. Música de John Neschling. Cenários e figurinos de Hélio Eichbauer. Teatre
Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17
(232-5817). De 3a. a óa. e dom., às
2Ui30m, sáb., às 20h e 22h30m,
vesp. de 5a. às IBh e dom., às 19h.
Ingressos 3a., 5a., 6a. e dom.
a
CrS 40,00 e CrS 25,00, estudantes,
4a. a CrS 30,00 e Cr$ 15,00, estudantes, sáb. a CrS 50,00. (18 anos).
Uma receita maliciosa e ousada para conquistar uma virtuosa senhora
casada.
FEIRA OO ADULTÉRIO OU COMO
COBIÇAR A MULHER DO PRÓXIMO
— Coletânea de seis minicomédias,
especialmente escritai por Bráujio
Pedroso, Ziraldo, João Bethencourt,
Paulo Pontei • Armando Costa, Lauro César Muniz a Jó Soarei. Com
Mauro Mendonça, Rosamaria Murtlnho Aríete Sales, Fúlvio Stefanini,

BONIFÁCIO BILHÕES - Texto e direção de João Bethencourt. Cenarios e figurinos de Kalma Murtinho. Com lima Duarte, Armando
Bogus « Hildegard Angel. Teatro
da Praia,
Rua Francisco Sá, 88
(267-7749). De 3a. a óa. e dom.,
às 21hl5m, sáb., às 19h30m e 22h
30m, vesp. da dom., às 18h. Ingressos da 3a. a 6a. e dom. a
CrS 40,00, sáb. a CrS 50,00.
(14
anos). Comédia. Um volante
premiado da Loteria Esportiva traz à
tona contradições e guiproquós.
UM PADRE A ITALIANA - Comedia da Pedro Mário Herrero, adaptada por Armindo Blanco. Direção
de Antônio Pedro. Com Marco Nanini, Eva
Tudor,
Felipe Wagner.
Afonso Stuart, Betty Saddi, José
Steinberg,
Mário
Petraglia e outros. Teatro Mesbla, Rua do Passeio,
42/56 (242-4880). De 3a. a 6a. e
dom., às 21h15m, sáb., às 20h e
22h30m, vesp. 5a. às 17h e dom.,
às 18h. Ingressos de 3a. a 6a. e
dom., à Cr$ 40,00 e CrS 25,00, e»tudantes, sáb., a CrS 50,00 e CrS
30,00, estudantes (Ia. sessão) a CrS
50,00, preço
único (2a. sessão),
vasp. de 5a., a CrS 30,00. (18 anos).
Acontecimentos estranhos e imprevisíveis perturbam a tranqüilidade da
casa do jovem vigário de uma aideia italiana.
BYE BYE POROROCA - Comédia
musical de Timoncbenco Wehbi e
Mah Lully. Música de Horácio Delia
Rosse. Dir. da Mugo Barreto. Com
Brigitte Blair,
Henriquetta
Brieba,
Rita
de
Cássia,
Zélia
Zamir
e
Rodolfo Siciliano.
Teatro Brigitte
Blair (ex-Teatro Miguel lemos), Rua
Miguel lemos, 51 (236-6343). De 3a.
a dom., àt 21h30m. Ingressos de
3a. a 6a. e dom., a CrS 40,00 e
Cr$ 20,00 (estudantes) e sáb., a

CrS 40,00. (18 anos). Uma critica de-

Teatre Ipanema, Rua Prudente da
Morais, 824 (247-9794). De 3a. a
óa., às 21h30m, sáb., às 20h30m a
22h45m, dom., às 18h a 21h. Ingressos de 3a. a 6a., a dom. a CrS
40,00 e CrS 25,00 (estudantes), sáb.,
a CrS 50,00 e CrS 30,00 (estudantes). (14 anos). O complicado convívio de dois rapazes recém-desquitádos.
VAGAS PARA MOÇAS DE FINO
TRATO — Drama de Aieyone AraúIo. Direção de Amir Haddad. Com
Maria Fernanda, Yoné Magalhães e
Débora Duarte. Teatro da Galeria,
Rua Sen. Vergueiro, 93 (225-8846)
De 4a. a 6a. e domingo, às 21 li
30m, sábado às 20h e 22h30m, vesperal de domingo às 18h. Ingressos
da da. * 6a a domingo è Cr$ 50 00
e CrS 30,00 (estudantes), sábado,
preço único de CrS 50,00. (18 anos).
Três atormentadas personagens femininas canalizam seus traumas para
uma coexistência difícil e agressiva.
A NOITE DOS CAMPEÕES - Da
Jason Miller. Direção de Cecil Thlré. Com Sérgio Britto, (talo Rossi,
Carlos Kroeber, Otávio Augusto e
Cecil
Thiré.
Teatre
Senac,
Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746). De
3a. a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h
e 22h30m, dom., às 18h e 21 h. In5a. e dom. a CrS
gressos, 3a.
50,00 e Cr$ 25,00 (estudantes), 4a.
a CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudantos), e óas. e sáb;. ao preço único
de CrS 50,00. (18 anos). Últimas
semanas,
•
Uma vigorosa análise da mentalidade da maioria silenciosa e um
brilhante trabalho de equipe do
elenco tornam o programa interessante e comunicativo. (Y.M.)
ORQUESTRA
DE SENHORITAS
Comédia de Jean Anouilh. Dir. de
Antônio Ghigonetto.
Com
Paulo

Goulart, Eloy de Araújo, Walter
Cruz, Ronalo Dobal, Maurício loyoIa, Jacques Lagoa e Olnoy Cazorré
Teatre Princesa Isabel, Av. Prince«a
Isabel, 186 (236-3724). De 3a.
• 6a. e domingo à* 21h30m, sibado às 20h30m e 22h30ni, vesperal da 5a. às 17h o de dom.,
às IBh. Ingressos dc 3a. a 5a. e domlngos, (nas duas scssòoi), a Cr$
50,00 n CrS 30,00, estudantos. Sébado a CrS 50,00 e vesp. de 5a.
a Cr$ 30,00. (18 anos). O
grotesco
cotidiano de uma orquestra fem|.
nina que anima um balneário francês em 1947. Alé dia 22 do loverciro.
GAIOLA^
DAS LOUCAS - Como"
dia de Jean Poiret. Dircç.io do João
Belhoncourl. Com Jorge Dória, Carvalhinho, Suzy Arruda, Márcio de
Luca,
Miguel
Carrano « outros.
Teatro Ginástico,
Avenida
Graça
Aranha, 187 (221-4484). De quar.
ta a sexta e dom. às 21 h. Sáb.
às 19h45m e 20h30m. Voip. do 4a.
às 17h e de dom. às 18h. Ingressos
diariamente a Cr$
30,00 o
Cri
20,00, estudantes, veso. de 4a. a
Cr$ 15,00. (18 anos). Dono
(dona?)
de uma
boate
especializada
cm
thowt da travesti envolvido cm eróticas complicações. Até 8 de fevereiro.
PEGUEM UM BINÓCUIO: HA UM
HOMEM CRUCIFICADO NO MEIO
DO DESERTO - Comédia dramática
He Fernando Melo. Dir. do Erie Niclsen. Com Alice Reis, Glória Frossard, Arnaldo
Marques,
Ofacílio
Coulinho. Aliança Francesa do Bo.
tafogo, Rua Muni/. Barreto, 54. 6a.
e sáb., às 21 h. Ingressos a Cr$ 20,00
e 10,00, (estudantes). Noiva da Zona Nono procuri em Copacabana
noivo misteriosomente
desaparecido.
SONHO, PESADELO E AMANHECER
Criação livre de corpo,
som •
luz,
baseada
na
música
Dream,
Nighlmare & Dawn, de Ravi Sliankar. Com Iara Prado, Jcssé Coita
Jr., Ronaldo Tonini e outros. Todo.
os domingos, às 19h, no Teatro
Pedro-Jorge, Rua Siqueira Campos,
43, sala 624. (14 anos). Ingressos
a CrS 10.00.
CORRIDA DE CABEÇAS - De Carlos Alberto Nascimento.
Direção
coletiva. Com Jorge Heitor Ferreira de Molo, Jeffcrson Correia de
Cerqueira e José Matsunc. Sábado;
e domingo;, às 21 li, no Teatro Luiz
Peixoto,
Rua
20
do
Abril,
14
Entrada
franca.
(232-5598).
Até
domingo.
MANGUEIRA, ESTAÇÃO PRIMEIRA
Adaptação do romance homônimo
de Paulo Barbará. Dir. de Mário
César Marquez. Com Paulo Barbará, Mário César Marquez, Lívia Diniz, Teresa Cristina Caldas, Humbcrto de Castro, Daldison. Teatro
Porão-Opinião, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119). De 4a. a sáb.,
às 21h30m e dom., às 18h30m.
_DE
NADA PIOR OUE UMA CASCA
BANANA NUM BECO ESCURO Texto de M. Cena. Dir. e interpretação de Marcondes Mesqucu e Roberto Wagner. Sala Molière. Aliai:ça Francesa de Copacabana. Rua
Duvivicr, 43, 6a. e dom. às 2lh30m,
sáb. às 22h. Ingressos a Cr$ 15,00
e CrS 10,00 (estudantes).
A MULHER DE TODOS NÓS - Comédia de Henri Beeque
adaptada
por Millor Fernandes. Dir. de Fernando Torres. Com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Ari Fontoura, Sônia Paula, Eduardo Tornaghi. Hoie, amanhã e domingo, às
21 h no Teatro Armando Gonzaga
Mal. Hermes. Ingressos a Cr$
30,00 e Cr$ 20,00. (16 anos). Uma
senhora ds forte personalidade mãneja com coragem e habilidade o
seu triângulo conjugai.

REVISTA;
TEM PIXOXÓ NO BOROGODÓ De Níck Nicol a e Álvaro Marzulo.
Com Tânia Porlo, Nick Nicola, Celeste Aida, Iara Silva, Rina Maris,
Geane Gilse, Tirírica, Almcidinha e
Victor Zambilo. Teatro Carlos Gomes,
Pça. Tiradentes (222-7581). 3a., 4a.,
5a. e dom., às 19h30m e 21h30m,
óa. e sáb., às 18hl5m, 20hl5m e
22hl5m.
CAFÉ' CONCERTO RIVAL - Aberto
diariamente a partir das 17h, com
música ao vivo para dançar. Às
22h30m Eddy Slar na revista O Inv
possível Acontece, com Fábio Ca.
margo, Apolônio « Renato. Parlicipação especial de Cheiroso e do
cantor Sidney
Macjel.
Texto de
Yang e Gugu Olimecha. À lh, o
shew Elas Transam por Baixo, com
Carlos Leite, Luiz Magnelli, o cantor Carlos Augusto o o travesti
Jane. Direção geral de Yang. Rua
Álvaro Alvim, 33 (224-7529). Contumaçáo da Cr$ 50,00.

LIVKOS
Livros práticos.
Para vencer o "bicho
de sete cabeças"
da matemática, para
aprender técnicas
diversas, áa fotografia
à.utilização de
titulos ãe'crédito
correntes no
mercado financeiro
. CHRISTIANCONSTANS
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• M AT EMATICA E
IMAGINAÇÃO
(Mathematies and the Imaginatioii), por Edward Kasner e James Newman.
Trad. Jorge Fortes, Zahar
Editores, 1976, Rio 348 pp.
Cr» 65,00. Um livro cujo
propósito é estender il "aita vulgarização" até aque-

les postos avançados da
Matemática que ainda não
foram alcançados pelas
obras de popularização da
tão abundantes
ciência,
nós últimos dez anos.
TEORIA MATEMATICA DA COMUNICAÇÃO
(The Mathematical Theory
of Communication), por
Claude E. Shannon e Warren Weaver. Trad. Orlando
Ag-ueda. Difel/Forum, 1975,
São Paulo/Rio. 136 pp. Cr$
35,00, Duas teses sobre o
assunto: a primeira é uma
Introdução.expositlva à teorla geral, destinada aos
que desejam uma visão
panorâmica do problema;
as
a segunda, detalha
generalizações .da teoria da
informaçãOi
A FOTO EM 10 LIÇÕES
(La Photo cm 10 Leçons),
por Christian Cohstahs.
Trad. Antônio de Almeida.
Livrari» Hachette Editora,
1975, Rio. 200 pp. Cr? 40,00.
Técnica» e truques para
que o amador possa tra-

duzir em resultados de alta
qualidade a sua paixão peIa fotografia. A começar
pela escolha de uma boa
máquina, que não é necessariamente a mais cara.
e TRATICA DE REGISTROS PÚBLICOS, por Plinio Marin. Edições Saraiva,
1976, São Paulo. 314 pp.
Notas, formulários e explicações sobre registros .-de
imóveis e anexos, de títulos
e documentos, tabellonato
de notas e escrivania em
geral, de acordo com a
nova Lei' dos Registros Publlcos e o novo Código de
Processo Civil.
• TEORIA E PRATICA
DOS TÍTULOS DE CRÈDITO, por Amador Paes de
Almeida. Edições Saraiva,
1976, São Paulo. 258 pp.
Origem, características e
uso da letra de cambio, nota promissória, cheque, duplicata, debêntures e.outros
titulos de crédito, à luz do
novo Código de Processo
Civil.
(M. PJ
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CADERNO B

SERVIÇO COMPLETO
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O Mensageiro ressurge,
impondo-se em termos
absolutos aos três cartazes
restantes da noite,
todos a cores, sendo que
Na Corte do Rei Artur,
Se não é inédito, nunca foi
visto na TV com o
Tecnicolor original'
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E' um dos restaurantes mais simpáticos da Zona Sul. Instalado no prédio do
tntigo Monsieur Pouioí, de onde alçaram
'JÔo os
Dzi Croquetes,
) Medaillon d'Or tem
serviço e ambiente
que predispõem aos vagares gastronômicos. Nele, porém, nem tudo se passa como
deveria. Há um destempero nos temperos que desorienta os palaâares. Faltam
elementos essenciais, como o sal, e sobram
outros. Mas há uma honestidade na escolha da matéria-prima que é pouco comum. (O maitre sabe, por exemplo,
está serquantos quilos tem a vitela
vindo e apóia-se nesse dado que
justifipara
car a idade que lhe atribui.) Este belo
capital, porém, não é administrado como
o mereceria. Sente-se que das cozinhas da
casa pode sair coisa melhor do que, na
realidade, sai. Há uma vichyssoise feita
como se deve. Quando a encomendamos,
o maitre chega mesmo a ter o escrúpulo
de correr à geladeira para ver se a sopa
já está bastante fria para -ser servida.
Mas quando chega à mesa, há nela um
excesso de creme de leite e uma ausência
de peneira: está tudo convenientemente
confeccionado, e gelado, mas falta misturar. Seria, digamos, uma excelente prévychissoise.
Os rins de vitela são de boa origem.
Tenros e honestos, eles se oferecem com
toda a candura. Nenhum tempero exagerado os viciou mas, em compensação, quase nenhum tempero os visitou. São como
certas mulheres, cuja beleza desperta
elogios, sem nunca provocar desejos. Mas
como não se pode apreciar a beleza nem
a conversa de um rognon de veau, não há
como ignorar que no que nos servem
falta sex appeal.
Sobra, porém, picardia à Saltimboca
de Vitela alia Piemontesa. A carne é excelente (provém, aliás, do mesmo animal
cujos rins foram comentados acima, pois
a casa se deu ao cuidado de comprá-lo
inteiro). Não é má idéia temperá-lo com
um pouco de hortelã. Mas é indesculpável rechear os bifes com canteiros da odortfera verdura. A falta de critério transforma o requinte em grosseria. E' preciso
efetuar uma pequena operação cirúrgica,
raspando a carne com a faca, para que a
vitela se torne comestível. Então — mas
sô então — ela nos causa prazer.
Entre os doces que nos oferecem, as
profiteroles deixam tanto a desejar que
e melhor não tocar no assunto. Mas o serviço é tão correto e atencioso que fica-se
quase com vergonha de criticar a comida.
Com um minimo de esforço, ela poderia
ser tao melhor! Por enquanto, porém,
Medaillon d'Or é só um lugar muito agra-o
davel, que poderá se tomar um bom restaurante.
.

(A Connoctlcut Y«nk*« In King Arthur'» Cwirt).
Produção americana d* 1948, dirigida
por Tay
Garnett. No elenco: Blng Crosby, Rhond* Fieming, William Bendlx, Cedric Hardwlcko, Alan
Napier, Virgínia Field, Henry Wllcoxon, Murvyn
Vye, Richard Webb, Joseph Vital*. Colorida.

A popular história de Mark
Twain sobre o ferreiro que é misteriosamente transportado para
Idade Médiafoi adaptada pela Pararnont para o estrelismo — então
em declínio — de Crosby, que canta como trovador entre os cavaleiros da távola redonda. Na época do lançamento os comentários
mais respeitáveis não deram importancia ao trabalho; contudo, a
assinatura de Garnett permite um
minimo de expectativa.

X SAlAO Dl ARTE CONTIMPORANEA DE CAMPINAS.— Salão organizedo por críticos
apresentando
obrai do 12 artistas
brasileiros:
Amllcer da Castro, Antonío Henriquo Amaral, Fren* Weissman, Humberto Espfnola, João Câmara Fllho, Maria leontina, Mário Bueno,
Miro Schendel, Nelson Lslrner, Rubem Valentim, Sérgio Camarho e
Tomi* Ohtake. Museu de Arte Modorna, Av. Beira-Mar. De 3a. a 6a.,
das 12h'às 19h, séb,, das 12h às
22h • dom., das 14h às 19h.
MARCIUA DUFRICHE - Pinturas.
Salão
Tiradentes, do Centro
da
Convenções do Hotel Nacional. Diarlamenle, das lOh às 22h. Até dia
ti.
•ERAIDO GUIMARÃES - Pinturas.
Galaria iemarte, Av. Copacabana,

AX ":

Um presidiário engenhoso fabrica um milhão em notas na impressora da prisão; de como passar o dinheiro falso trata este teledrama criminal que, embora recorrendo a tipos pouco encontrados nos filmes do gênero (os principais participantes têm idade
avançada), não sabe — ou não
quer — explorar o incomum, recorrendo às fórmulas batidas.
RONALD F. MONTEIRO '
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ZYD-66
AAA-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente dai 6h às 2h30m
8h30.n — Hoje no JORNAL DO BRASIL —
Apresentação de Eliakim Araújo.
8h35m — CAMPO NEUTRO — (Esportes)
— Apresentação de José Inácio Werneck.
151a — MÚSICA CONTEMPORÂNEA —
Programa: Jeff Beck, Jefferson Starship e Aerosmith. Produção de Alberto Carlos de Carvavalho. Apresentação de Fernando Mansur.
23h — NOTURNO — Lançamentos musicais, destaques internacionais e entrevistas.
Produção de Alberto Carlos de Carvalho. Apresentação de Eliakim Araújo.
JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h30m,
12h30m, 18h30m, 0h30m, sábado e domingo,
8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação
de Eliakim Araújo, William Mendonça e Fernando Mansur.
INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS —
Flashes nos intervalos musicais e informativos
de um minuto, às meias horas, de segunda a
sexta-feira.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

[^01 DOLBY SYSTEM
Diariamente das 9h à lh
HOJE

àS^-i

(The Go-between). Produção britânico de 1970,
dirigida por Joseph lesey. No elenco: Julie Christie, Aian Bates, Dominic Guard, Margaret L«lghton, Michael Redgrave, Michael Gough, Edward
Fox, Richard Glbson, Simon Hume Kendal. Cola»
rido.
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O sexagenário solitário Leo
Colston (Redgrave) vai visitar a
viúva septuagenária Marian (Julie); recorda-se dos seus 13 anos
(como Guard), quando servia de
mensageiro no romance entre ela
e um fazendeiro rude (Bates) que
vivia próximo a casa de verão da
família de Marian. O diretor Losey e o adaptador Harold Pinter
abusam de seus talentos na criação dos rituais de elegância polida que explicam a vida de uma fa-
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10hl5m — Padrão ¦ Corai.
i0h30m — Vil» Sésamo lll - Program» didático
Infantil com os boneco» Gugu • Garibaldo • o* atore» Araci Balabanian
• Armando Bogus. Com 20 personagens, antro mágicos, bonecos • palhaços. Direção d» David Grimberg •
Milton Gonçalves.
10h55m — Globinho - Noticiário Infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
— TV Educativa — Márcia • Seus Prollh
blema» — História d* uma adolescenl» o teus conflitos. Orientação do
psicólogi Vilhena de Moraes.
Ilh30m — O Mundo Animal — Documentários
sobre a natureza, es animais • e
homem. Colorido.
—
llfiSSm
Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
— Globo Cor Especial — Apresentando
12h
es filmes: Jeannio I' um Gênio •
Penélopo,
— Hoie — Noticiário apresentado
13h
por
Sônia Maria, Ligla Maria o Berto Fllho. Colorido.
13h30m - A Feiticeira - Filme. Colorido.
13h5Sm — Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.

Dominic Guard e Alan Bates em O Mensageiro (canal 4, 23h)

ACERVO - Obras de Bortk, Bianco,
Edson Moita, Sertório, Marques Júnior, Tião, Zaluar o Luciano Maurício.
Galeria
Nouvello
Dezon,
Rua
Siqueira Campos, 143 — sobreloja
85. De 2a. a sáb., das 14h às 22h.
Dom, da» 18h às 20h. Até março.
ACERVO — Exposição com
trabalhos de Raimundo d» Olivaira, Sigaud, Scliar, Aldemir Martins, Jenner Augusto, Inácio Rodrigues, Fernando Coelho o Antônio
Bandeira. Galaria Agora, Rua Barão
da Torre, 285. De 2a. a sáb., dai
llh às 23h. Até 31 d* janeiro,
COLETIVA— Exposição com obras
de Berredo, Scheila Chazin, Edmond
Rostan, Oswaldo Teixeira, Telma
Mirtes a Bernard Haskal. Ataliar do
Pintur* d* Roberto Alvos, Av. Princesa Isabel, 186. De terça • dom.,
das ISh às 22h. Até dia 31:
ANTÔNIO CITRANGULO - Artesãnato «m pedra-sabão, couro o madelra. Museu Histórico da Cidade,
Estrada de Santa-Marinha s/n. De
3a. a 6a., das 131. às 17h. Sáb. *
dom., das 1 lh às 17h. Até dia 3 de
fevereiro.
COLETIVA — Exposição com obra»
de Klènio Resende Passos, Rosa Magalhãos, Elizabeth Fontoura, Celina
Nepomuceno, Nagir e outros. Musau da Imagem o do Som. Da 2a.
a 6a„ das 12h às 17h. Até dia 19
de fevereiro.

14h

14h2Sm
14h30m

ISh
16h5Jm
17h
I7h .5m
HhlSm

19h

— Agente 16 — Sátira aos agentes secretos, com Don Adams • Barbara
Feldon. Colorido.
— Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
— Vile Sésamo lll — Programa didático
infantil com os bonecos Gugu • Garibaldo e os atores Araci Balabanian
o Armando Bogus. Com 20 personagens, entre mágicos, bonecos « palhaços. Direção de David Grimberg o
Milton Gonçalves.
Sessão da Tard* — Filme: Na Corte
do Rai Arthur. Colorido.
Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
Show das Cinco — eu Marciano Favorito. Filme, Colorido.
• Faixa Nobro — Cowboys. Colorido.
A Moraninha — Adaptação da Marcos Rei, do romance de Joaquim Manoel de Macedo. Direção do Hervel
Rossano. Com Nívea Maria, Marcos
Nanini, Mário Cardoso • Maria Cristina Nunes. Colorido.
Bravo! — Novela de Janete Clair.
Direção de Fábio Sabag. Com Aracy

Balabanian, Carlos Alberto, Beth Mendes, Neusa Amaral, Carlos Eduardo
Dolabella, Brandão Filho, Aríete Sales, ítalo Rossi • Cláudio Cavalcanti.
19hS0m — Jornal Nacional — Noticiá-lo eom Cid
Moreira • Sérgio Chapellin. Colorido.
JOhISm — Pecado Capital — Novela d» Janeta
Clair. Direção de Daniel Filho. Com
Francisco Cuoco, Bely Faria, lima
Duarte, Rosamaria Murlinho, Milton
Gonçalves. Colorido.
10 Ano» do Sucesso - TV Ano 23
21h
— Hoje: Retrospectiva dos
programa»
humorísticos. Colorido.
O
—
22h
Grilo
Novela de Jorge de Andrade. Direção de Walter Avancini.
Com Leonardo Villar, Glória Meneses, Teresa Raquel, Isabel Ribeiro,
Maria Fernanda e Walmor Chagas.
Colorido.
22h40m — Amanhã — Noticiário eom Cario»
Campbell * Márcia Mendes. Colo• rido.
Sessão Drama — Filme: O Mensagai23h
ro. Colorido.
Coruja Colorida — Filme: Dinheiro
01 h
Aposentado.

CANAL 6
ISh

SOO. De 2a. a 6a., das lOh às 22h
« séb., das lOh às 19h. Até dia 31.
RESUMO 75 - Coletiva eom desenhos de Manfredo Souza Neto, Victor Gerhard, Guima • Eurydice, pinturas de Inicio Rodrigues, Luis Ganen * Bruno Tausz, gravuras de José Lima e tapeçaria» de Condida •
Minnie Sardinha. Real Galeria do
Arte, Av. Copacabana, 129. De 2a.
a 6a., das 12h às 22h • séb. •
dom., das I6h às 22h. Até dia 8
de fevereiro.

- TV (ducativa

— Apresentação

do»

programas: Aprenda a Cuidar do Sou
filho, corri assessoramento do Dr Rinaldo Da lamare, a Imagem, doeumentério.

Carone, Maria Esteia, Glauco Graieb

liPipIipi

— Sessão Bang-Bang — Filma.

17h

— Club* do Capita* A» — Com o «ariado: O» Supar-Harélf. Colorido.

Uh

tieri,
21h

Novela do Telxeira Filho. Com Carlos Zara, Henri-

que Martins, Rodolfo Mayer, Falip»

Rocha

•

Ferreira

— Jacinto

d*

Thorme»

—

Noticiário.

e Lolita Rodrigues. Colorido.
Mod Squad — Seriado
policial com
Michael Cole, Clarençe Williams lll *

23h

Clarençe Williams III,
Michael Cole e Peggy Lipton
na nova série do policial
Mod Squaã

P. lipton. Colorido.
longa-Metragem -

24h

Filme: Hotel Pa*

radiso. Colorido.

CANAL 13
IlhSBm — Abertura.
— Esporte am Dimensão Maior — Pro12h
grama, ao vivo, (obra esperta» am
geral. Participação d* Luiz Mendes.
Equipe: Gérson, José Cabral, Washing.
ton Rodrigues, Carlos Marcondes,
Doalcey Camargo e outros. Colorido.
12h45m — Rede Fluminense d* Notícia» — Noticiário do interior do Estado, ao vivo,
Apresentado por José Saleme a llka
Pinheiro.
— TV Educativa — Apresenta/ao dos
13h
programas: Aprenda e Cuidar ato leu
Filho, com e assessoramento do Dr
Rinaldo Da lamare, a Imagens, «toeumentério.

13h30m — Programa Helena Sangirardi — Programa feminino, com novidades aobro culinária, moda, ginástica a arte»
cm geral. Colorido.
14h30m
Expansão 13 — Filme. Colorido.
ISh
Dedicado a Voe* - Programa apresentado por Kitfy Nunes, Azira Perlingeiro e Cyl Farney. Colorido.
lóh
Plim, Plim, o Mágico d» Papel —
Programa infantil com Gualba Peçanha. Ao vivo. Colorido.
16h45m
Abbott • Costeilo — Desenho.
17h
Encontro com Aríete — Programa
feminino com Aríete Ribeiro. Colorido.
Uh
Expansão 13 — Filme. Colorido.
18h30m
Expansão 13 — Filme. Colorido.
l*h
O Grand* Conselho das Barbada» —

19h30m —
19h5Sm -

20h

-

21 h

-

2lh0Sm 22h
23h —

20h — U Pastor Fido — Seis Sonatas Opus 13.
de Vivaldi (H. M. Lindo - 50'23"); Sinfonia
n? 10, de Shostakovich (Karajan — 51');
Missa em Fá Maior, de Bach (Krahmer, Brumeister e Adam, Coro e Orquestra de Dredner,
regente: Martin Flaming — 27'55"); Fatum,
Poema Sinfônico Opus 77, de Tchaikowsky
(Dorati — 1S'13"); Frauenliebe und Leben (Vida e Amores de Uma Mulher) Opus 42, de
Schumann (EUy Ameling e Dalton Baldwin —
21'39").
INFORMATIVOS DE UM MINUTO — As
12h, 15h, 18h, 20h, 23h e 24h.
Correspondência para a RADIO JORNAL
DO BRASIL: Av. Brasil, 500 — 7.° andar — Telefone 264-4422.
Par* receber mensalmente a Boletim da
de Clássicos om FM, basta enviar UMA VEZ programação
o- sau nem*
eendereço . Rádio JB/FM, Av. Brasil, SOO. Oferecimento
Radio JB/Pall Mall.

SAMBA
Na Mangueira o ensaio
hoje começa às 22 horas,
na quadra da Rua Visconde
de Niterói, 1 072. Os ingressos para homens custam
Cr$ 20,00 c para mulheres
Cr$ 5,00. As mesas na quadra estão a Cr$ 40,00 e na
galeria a Cr$ 60,00. Por falar em Mangueira, a editora Zahar está lançando o livro O Palácio do Samba,
onde a professora Maria
Julia Goldwasser faz um
completo estudo da escola,
abordando o samba e o
morro.

Mar-

; Colorido.
2lh03m - Clubo dos Artista» - Programa d*
variedades. Apresentação da Ayrton

18h30m - Canção para Isabel - Novela do Haloisa Castellar. Direção d* Moura Matos, Com Rogério Márcio, Ivan Mesqui-

19hl0m - Um Dia a Amor -

Fausto

tins. Colorido.

— Speed Racar — Desenho. Colorido. .

ta, Paulo Figueiredo * Wanda Stefania. Colorido.

a luci Meireles. Colorido.
A Viagem — Novela de Ivani Ribeiro. Com Eva Wilma, Tony Ramos,

20h

Elaine Cristina. Colorido.
20h45m - Faclorame, Edição Nacional — Notleiário com Gontijo Teodoro, iris lat-

15h30m - Abbott a Costeilo - Filme.
16h

Das 20h à_s 23h — Three Placês in N. England, de
Charles Ives (O. Eastman-Rochester e H. Hanson — 1817"); Greensleeves (Tema e Var.)
atribuído a Henrique VIII (3'33") e Sonata em
Fa para Harpa e Flauta Ü2'14"), de Krumpholz (Lasklne-Rampal); Sinfonia cm Dó Maior,. de Wagner (Otto Gerdes — 27'23"); Sonata n? 7, em Ré Maior, Opus 10/3, de Beethoven (Kempff — 22'); Concerto cm Si Menor,
para Cello e Orquestra, Opus 104, de Dvorak
(Ch. Walevska e Gibson — 38*28); Les Nuits
Dété, Opus 7, de Berlioz (Armstrong, Veasey,
Patterson e Shlrley-Quick, O. S. Londres e Coilin Davis — 32'35"); Burlesco cm Ré Menor,
para Piano e Orquestra, Opus 11, de R. Strauss
(Serkin e Ormandy — 19'20").
AMANHA

GANAL 4
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Na Paris de 1910 o teatrólogo
Feydeau (Glenville) busca motivos de inspiração e encontra-os na
desprezada (Lollobrigida) mulher
de um arquiteto (Morley) e num
sedutor eventual (Guinness), que
resolvem se encontrar num hotel
para onde acorrem vizinhos e fa-

(Money te lurn). Produção americana de 1974,
realirada diretamente para a TV por Roberl Michael Lewis. No elenco: E. G. Mashall, Mildred
Natwlek, Ale|andro Rcy, Cleavon Llltle, David
F. Doyle. Colorido.

TV Globo - 23h

ARTES PLÁSTICAS

i. CARIOS.— 70 desenhos, squareIas « guaches originais. Galaria luii
¦uarqu* dt Holanda • Paulo Bitteneourf, Rua das Palmeiras, 19. De
2a. a 6a. das 14h às 22h • sáb. •
dom., das lóh às 19h. Ati dia 31
d* janeiro.

(Hotel Paradlso), Produção britânica, originariamente em Panavision, d* 1966, dirigida
por P*ser Glenvllle. No elenco: Alec Guinness, Gina
loljobrlglda, Robert Morley, Peggy Mounl, Akim
Tamlroff, Mario Bell, Derek Fowldes, Douglas
Bing, Dario Moreno, Edra Gale, Peter Glenvill*.
Colorido.
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COLETIVA — Exposição com obras
d» Jagode; Buic, Bianco, Antônio
Maia, Renina Ketz, - Wilma Marlins,
Tomi» Ohtake Mab* e Pietrina
Checcacci. Galeria Graffiti, Rua Maria Quitéria, 85. De 2a. a 6a„ das
16h às 23h. Sábado, das 16h às
23h. Ati dia 29 de fevereiro.

TV Globo - lh

TV Tupi - 24h

D

Hoje na RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

HOTEL PARADISO

TV Globo- 15h

Cozinha: * ruim; ** reflular,
*** bom -fc+JLJL.
muito bom; ***•• «xcelente. «xww
Ambiente: • simplej; •• confortável; ••• muito
confortável; •••• |UXo; ••••• grande luxo.

KUKAS — Exposição de jóias contemporaneaa dt artista portuguesa
Maria da Conceição Moura Borges
(Kukas). Museu Nacional d* BalasArt*e, Av. Rio Branco, 199. Da 3a.
ai «a., das 13h às 19h. Sábado •
domingo, das 14h30m às 19h.

Rio de Janeiro, sexta-feira, 23 de janeiro de 1976

mília aristocrática em férias no miliares. A farsa de Feydeau —
início do século; e não permitem que valia mais pelos macetes espeque os personagens criticados se taculares ¦-— é reduzida a uma cotransformem em clichês: eles se média
que exdefinem dentro da evolução da piora opseudo-sofisticada
engraçado das situaçõesnarrativa, propondo ao espectador clichê sem a necessária
uma reflexão sobre a decadência tação. Tranqüilamente movimendispenque eles retratam. Embora válida sável.
a critica feita à obra — ser bonita
demais — foi bem merecida a PaiDINHEIRO APOSENTADO
ma de Ouro ganha em Cannes.

NA CORTE DO REI ARTUR

Ab.rt* todo, o, diea plr, j,n„r. Ae, ,ibl(l0|
, ,,or_!n
também par* almo.o. Açoita reservas . _,rl6„
d* cr-dito

MARIANNA BRANDÃO - Pinturas.
late Club» et» Ris de Janeiro, Av.
Pasteur a/n°. Diariamente das 14h
às 22b. Até dia 3 de fevereiro.

P

OS FILMES DE HOJE

Como convém
MEDAILLON D'OR

JORNAL DO BRASIL

TELEVISÃO

A MESA!Rua Aníbal da Mendonça, 3o. Tal: 287-0105

D

Programa (obre turfe, apresentado
por Wilson Nascimento. Colorido.
Jornal Maior — Noticiário apresenlado por Anita Taranto e Rui Carneiro. Colorido.
Rumo ao Infinito - Programa sobr*
religião com o Pastor Nilson Fanini.
Colorido.
Ivon... G*nt* Apresentação da
Ivon Curi. Colorido.
Bolsa d* Valores - Programa sobr*
mercado de
capitais, com
Nelson
Priori. Colorido.
Cannon - Filme. Colorido.
Filme - Colorido.
No Tempo da S.resta — Programa
apresentado por José Duba. Aa vivo,
Colorido.

Para o pessoal da Zona
Sul um bom programa para
hoje à noite é a Casa de
Partideiros, roda de samba
que vai reunir, entre ou-.
tros, Rubens e Xangô da
Mangueira, Garcia do Salgueiro, Silvinho e Velha da
Portela, além de um show
das mulatas da Casa dos
Partideiros. A roda de samba será na quadra do Mourisco, em Botafogo, com ingressos para homens a
Cr$ 15,00 e para mulheres
e Cr$ 5,00. As mesas eustam Cr$ 30,00 e podem ser
feitas reservas pelo telefone 226-9716.
A Mocidade Independente de Padre Miguel continua protestando contra os
ensaios que a Portela está
fazendo todas' as sextas-feiras no Cassino Bangu, a
menos de 100 metros do
Bangu Atlético Clube, onde

ensaia a Mocidade. Para
hoje, os ingressos custam
Cr$ 15,00
e a
mesa
Cr$ 30,00.
Além do ensaio.de hoje
no Cassino Bangu, a PorteIa terá samba também em
sua quadra da Rua Arruda
Câmara, 81, em Madureira.
Hoje, amanhã e domin»
go o Império Serrano vai
ensaiar a partir das 22 horas, na quadra da Av. Ministro Edgard Romero, 114,
em Madureira, com ingressos
homens
a
para
Cr$ 20,00 e para mulheres
a Cr $ 8,00. As mesas estão
a Cr$ 40,00.
A

Em Cima da Hora,
que tem um dos melhores
(senão o melhor) samba enredo deste ano, vai promo»
ver hoje a festa de sua Ala
Fia X Flu, com a presença
de vários jogadores de futebol. Ingressos: Cr$ 10,00,
homens, Cr$ 5,00, mulheres e as mesas a Cr $ 20,00.
MAURÍCIO TAVARES
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SERVIÇO COMPLETO
SHOW
TEATRO
j DUARDO DUZtK t CASSIO FERRER
,i — Show de Duardo Du-ok (vocal,
. plano t orientação musical), acom| punhado dê Wilson Nunes (auiurra, violão • sintoll-ador), Geraldo
'
D'Arbllly (bateria • percussão), Enlo
(baixo • violão) t Beto Saroldl (stxofone • (lauta). Direção artística
- dt Cassio Fcrrer. Taatro Opinião,
. R. Siqueira Campos, H3 (235-2119.)
.. Dt 4a. ê 6a., às 21h30m. Síbados,
Is 20h < 22li t domingos is IBh
t 21 h. Ingressos a Cr$ 30,00 t
Cr$ 20,00 esludontei.
NO QUARTO COM CHICO ANlSIO
— Show do humorista acompanhado do conjunto Tompo Sete. Participação
especial
de Suely
MayTtttro da lagoa, Av. Borges dt Medeiros, I 426 (274-774B), De Sa. •
sab., às 21l)30m, dom., às 20h30m.
Ingressos 5a. e dom., a Cr$ 50,00 t
Cr$ 30,00, estudantes, 6a. • sáb,
t CrS 50,00. (16 anos).
ROTEIRO — Show com o cantor •
compositor Marllnho da Vila. Participaciio de Rosinha de Valcnça
(violão) Paulo Moura (sax), Manoel
do Cavaco
Mileto (flauta), Papão
Noel
Zeca
. (bateria),
(baixo),
da
Cuica, Serginho (percussão) t Soninha (ritmo). Direção de Adonis
Karan, programação visual de Elifas
Andreatto, texto de Edna Savaget
•t coordenação
geral de Liseth Duart«. Teatro Gasa-Grande,
Avenida
Agranio
de
Melo
Franco,
290
(227-6475). Dt 3a. a sábado, às 21 h
30m. Ingressos a CrS 40,00 e Cr$
20,00, tsludanles, sábados a CrS
50,00.
MPB-4 — Recital do conjunto. Participação especial dt Mário Negrão —
bateria < Nilson Mala — contrabaixo
Teatro Glória, Rua do Russel, 622
(245-5527). De 3a. a domingo, às
2lhl5m. Ingressos a Cr$ 50,00 t
CrS 30,00, estudantes.

EXTRA
BOCA NO TROMBONE Show
com João Bosco, Sérgio Ricardo, Roberto Nascimanto • Elson. Colaboração da Sombras. Diariamente, às
21h, na Sala Corpo « Som, do Mustu dt Artt Moderna. Ingressos a
Cr$ 30,00 • CrS 20,00, estudantes.
Até domingo.
NÕITADÃ~DE SAMBA"- Com Nelson Cavaquinho, Baianinho, Vera da
Portela, Sabrina, Ivone Lara, Xangô
da
Mangueira,
Conjunto
Nosso
Samba • Exporta Samba, Zoca da
Cuíca t passistas. Todas as segundas, às 2lh30m, no Teatro Opinião,
R. Siqueir» Campos, 143 (235-2119).
Ingressos a CrJ 50,00 e Cr$ 30,00
estudantes.
Na próxima segundafeira apresentação de Risadinha •
Jorginho Peçanha.

CASAS NOTURNAS
ROBERTO CARLOS
Show do
cantor t compositor acompanhado
¦ do conjunto RC-8 t de
orquestra
regida por Chiquinho de Morais.
Canecão. Rua Venceslau Brás, 215
(246-7188).
As 4as. t
Sas. às
22h, 6as. às 23h, sáb., às 20h e
241) t dom. às 18h. Ingressos a
Cr$ 70,00 t Cr$ 35,00 (crianças cie
cinco a 12 anos, aos domingos).
O RIO AMANHECEU CANTANDO^
Ihow
com
direção
t
roteiro
dt
Carlos
Machado,
contando
a história do compositor João do
Barro (Braguinha). Arranjos e orquestração de Arthur Verocay, Ed.
aon Frederico e Magro. Figurinos de
Glsela Machado. Com MPB-4, Elisete Cardoso, Quarteto eniCy, Lady
Hilda, Sidney Magal, Roberto Azevedo
• Marina
Magal.
Mulatas,
passistas, ritimistas t grande orVivará
questra.
(Av. Afranio
da
Melo Franco, 296 — 247-7877 e
267-2313). De 3a. a 5a., às 23h
30m, 6a. e sáb., a 0h30m. Aber?• tos dom., a partir de meio-dia.
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O grupo liderado
por Duardo Duzelc está
se apresentando
diariamente
no Teatro Opinião
com show às 14h. De 3a. a 5a.
couvert de Cr$ 70,00, e 6as. t
sáb., couvert de CrS 80,00, dom,
ingressos a CrS 50,00 e Cr$ 25,00,
estudantes e crianças. (14 anos).
MIELE
E
JUAREZ MACHADO
Show de Bôscoli o Micle, com o
conjunto de Edson Frederico e as
bailarinas Bernardette e Madô. Direção musical de Edson Frederico.
Coreografia
de Bernardette
Hlll.
Sucata, Av. Borges de Medeiros.
1 426 (274-7999 « 274-7849).
Às
4js., 5as. e domingos, 60,00 dt
couvert e CrS 40,00 de consumação mínima. Sexta* e sábados, CrS
70,00 de couvert e Cr$ 50,00 de
consumação. Às 4as. e domingos,
Cr$' 30,00 de couvert e CrS 20.00
de
consumação, para
estudantes.
Até dia 31.
MIKONOS — Funciona diariamente,
a parlir das 22h, com discoteca e
galeria de arte, no primeiro and-ir.
No segundo, Jazz.Bar, com show
do quinteto formado por Laércio —
piano, Meireles — mx, Mareio Montarroyos — piston, Pascoal — bateria e Luizão — baixo. Recepcionista
bilingüe. Av. Bartolomeu Mitre, 366
Consumação de CrS
(294-2298).
50,00.
RITMOS DO BRASIL - Show de
3a. a 5a. e dom., às 22h, 6a. e
sáb. às 21 h e 0h30m. Direção de
C.iribé da Rocha. Figurinos de Arlindo
Rodrigues.
Coreografia
de
Leda
luqui. Arranjos musicais de
Ivan Paulo e cenário de Fernando
Pamplona. Elenco com mais de 80
liderado
participantes
Marpor
Iene, Nora
Ney, Trio de Ouro,
Jackson
do
Pandeiro,
Carlos
Poyares e The Fabuious 50 Black
and White National — Rio Dancers.
Hotel Nacional-Rio, Av. Niemeyer
(399-1000 e 3990100). Couvert de
CrS 90,00 o consumação, mínima dt
CrS 30,00.
SUGAR LOA' SUNSET SHOW Show com passistas, ritmistas e cantores, apresentando diversas manifestações folclóricas estilizadas, entro
elas o candomblé, capoeira maculelé e roda de samba. Às 4as.. 5as..
6as. e sáhados, às 20h45m. Couvert
dt CrS 60,00 incluindo a
passagem
do bondinho. Restaurante do Morro
da Urca. (226-2767).

SARAVA' - Show dt 2a. t sáb.,
a partir dai 21b, com música ao
vivo part dançar com a Orquestra
dt Nestor Schlavont • o conjunto
dt Eli Arcoverde, Couvtrt de 2a. t
5a., t Cr$ 40,00 • 6a. t sáb. a
CrS 50,00. Holtl Shtnton. Av. Nitmevtr, 121.
FOSSA — Dois ihowt por noite,
dt 2a. a sáb. às 24h, com a atriz
Nauzt
Amaral
acompanhada
do
pianista Ribamar t participação dos
cantoras Ivanl dt Morais t Mano
Rodrigues.
Música
dançar,
para
com o Mojica Trio a partir das 22h.
Rua Ronald de Carvalho, 55 (Praça
do Lido - 235-7727 • 237-1521).
Couvtrt dt CrS 40,00.
ANSELMO MANZONI - Diariamentt a partir das 20h, música ao vivo
com a con|unto do organista. Sem
couvtrt artístico, no Lt Casstrolt.
Diariamente das 15h às IBh, música, durante o lancht • chá. Preço
CrS 25,00. No Ipanamt Flowtr Tot.
Evtrttt Hottl, Rua Prudente dt Morais, 1 117 (287-8282).
SPECIAL BAR - Aberto diariamentt a partir dai 19h com Mr Harris
ao piano. Música ao vivo para dançar a partir das 23h, com os con|untos de Ronnie Mesquita t Tranca
t os cantores Áurea Martins, Mareio
Lott, Gracinha • lo. Rua Prudente dt
Morais,_129_(287-J354 « 287-1369).
ÍAMBÃ DO BALACOBACO - Show
com
Oswaldo
Sargenlelli
«
os
cantores Moacir, Ismael t Iracema,
além
das
Mulatas
Não Esque
tio
no
Mapa.
Oba,
Oba,
Ru*
Visconde de Pirajá, 499 (287-6899
o 227-1289). De 2a. a 5a., sáb. •
dom., às 23h. 6a., às 23h « lh.
Couvert Cr$ 90,00 « consumação
Cr$ 30,00. (1B anos).
RODA VIVA SHOW - Música to
vivo para dançar t partir das 20ti,
com os conjuntos Na Bast do Três,
Ssmbt Sett • i Btndt de Matitro Cipó. Dt ttg. e quinta, às
22h30m •
xiextt • »éb„ t 0h30m,
show com t cantor» Sonit Santos, o bale
de
Wilson
Coca •
participação de Gigi da Mangueira.
Direção de Antônio Andrade. Cenografít
de
Fernando
Pamplona.
Avenida Pasteur, 520 (246-7205 a
266-6345). De 2a. a 5a., couvtrt dt
CrS 60,00, 6a. e sáb., couvtrt dt,
CrS 70,00.
SAMBA, BOSSA, FOSSA - Show
com
Ivan
El-Jaick,
Valesca
a
Paulo Beltrão. De 2a. a sáb. a
partir das 22h. Participação especial
da fadista Maria da Graça. Adaga
d» Évora, Rua
Santa
Clara,
29?
(237-4210). Couvert
_de CrS 60,00.
JAKOB'S — Aberto diariamente da
llh até a madrugada, para tlmoço t jantar, com cozinha internadonal. A partir das 20h, apresentação
do violonista Bonan. Anexo à Churrascaria Parque Recreio, Rua Marquês de Abrantes, 96 (245-4270).
ÜMA NOITE MUITO A VONTADE Show da Sérgio Bittencourt. Com
Norma Blum, Sérgio Bittencourt, os
cantores Everardo, Marilia Barbosa,
Ataulfo Alves Júnior, Jurema e o
regional Os Coroas « Trio. MiisLa
ao vivo para dançar de 3a. a dom.
a partir das 21h30m, show, às 24h
a Roda de Samba) à 0h30m. Lapinha, Rua Barata
Ribeiro,
90
B
(255-3332). Couvtrt de Cr$ 70,00.
BÍERKLAUSe"- Show diariamente",
às 22h, com os cantores Everardo,
Miguel França a Maria Helena e o
cantor alemão Mareei Link. Aberto
a parlir das I9h, com música
para
dançar. Rua Ronald de Carvalho, 55
(Praça do Lido - 235-7727). Couvert
d» CrS 25,00.
706 — A partir das 27h, show do
pianista Fernando. Às 23h, banda de
Osmar Milito o os cantores Angela
Suarez, Maria Alice e Djavan. Rua
Ataulfo de Paiva, 706 (".74-4097).

O Sesquicentenário d o
r e c o n hecimento da Independência do Brasil pela
Santa Sé é comemorado
hoje. O fato envolveu aleuns dos mais Importantes
nomes da Igreja e da diplomacia brasileira da
época. Relembrando a data
fe o acontecimento, D Jerôhimo N. de Lemos O.S.B.
cita algumas das passagens
mais marcantes:
— A importância desse
reconhecimento pode ser
avaliada pelas palavras do
Ministro dos Estrangeiros,
Luis José de Carvalho e
Melo, no Aviso de 28-8-1824,
entregue a Mons. Francisco
Corrêa Vidigal, escolhido
por Pedro I para cumprir
esse encargo: "E* esta missão de .suma importância,
não só porque aquela corte
é considerada entre os Estados europeus como uma
tías principais, também, e
.niaiormente, porque, pela
parte eclesiástica, são as
suas relações de sumo e
particular interesse; por isjso que sendo a religião
deste Estado a católica,
desde o seu berço, é ao presente decretada na Constituição que o rege."
Ainda não completara
um ano que o Papa Leão
XII sp sentara no trono
pontifício. As circunstancias não podiam permitir
ao Pontífice um imediato
reconhecimento de nossa
Independência. Apenas os
Estados Unidos, sob o presidente Monroe, haviam
reconhecido nossa eman-

cipação, em 16 de maio de
1824. Portugal só o faria no
ano seguinte, seguido pela
Inglaterra. Com a Áustria,
onde reinava Francisco I,
o reconhecimento se deu
por parte de Metternich,
que não via com bons olhos
um governo constitucional.
Um dia após sua chegada
em Roma e ser recebido
por L?ão XII, Mons. Vidigal mandaria colocar na
fachada de sua residência
a.s armas do Império do
Brasil;
Como informa D Jerônimo, apesar dó Manifesto
de 6 de agosto de 1822, assinado por D Pedro I, antes da Independência, concitando as nações amigas
a enviarem seus representantes diplomáticos, não
pareceu haver grande interesse em termos aqui um
Núncio:
— O próprio Vidigal assim se exprimia em ofício
dirigido' ao Marquês de
Queluz, então nosso Ministro dos Estrangeiros: "A
experiência de dois, que Já
existiram no Brasil, mostra
o pouco, ou nenhum útil,
que deles tiramos...". E'
bem verdade que ele não
se opunha à vinda de um
Internúncio, "porque, não
sendo um Legado a latere,
mas um prelado de segunda ordem, não avançaria
tanto e se acomodaria melhor",
Deste modo, o Império
Brasileiro, já nos seus primórdios, manifestava-se
hostil à Igreja. Esta no en-

NITERÓI
CINEMA-1 - O Casamtnto, de Arnaldo Jabor. Com Adriana Prieto t
Paulo Porto. Às 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (1B anos). Hoje, à moia-nolle,
sessão especlolt A Longa Nollt dt
Loucuras, de Mauro Bologninl, com
roteiro do Pasolinl. Com Rossana
Schlafino a Elza Martinelll.

ICARAf - Tubarão,
com Robert
Shaw, Às
14hl5m,
16h40m,
19h
OSm, 21h30m. (M__anos).

DUQUE

ALAMEDA — Os Discípulos dt Shao
Un. Dt 2a. a 6a., às 17h10m, 19h
05m, 21h. Sáb., t partir das 15h
15m, (18 anos), Até tmanhã,

~j^~CÀXÍÃS~

_CIN_EMA__

SÃO BENTO — Amuleto dt Ogum,
d» Nelson Pereira dos Santos. Com
Ney Santana, Anacy Rocha e Jolre
Soares. Às 15h, I7h, I9h, 21h.
(18
anos). Até quarta-feira.
CENTRAL — O Jogador, com James
Caan. Às I3h30m, 15h40m, I7h50rii,
20h, 22hl0m. (18 anos). Alt amanhã.

PAZ - Tubarão, com Robert.
Sliaw.
As Illi50m, I4lil5m, I6h40m
19h
05m,_21h30m. (14 anos).

petrópolis"
CINEMA
DOM PEDRO - Tubarão, com
Robert Shaw. As 14hl5m,
16h40m,
19h05m, 21h30m. (14 tnos).
Até
•abado.
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1. P4R P4R 2. C3BR C3BD 3. B5C C38
4. O-O P3D 5. P4D B2D 6. C3B B2R 7.
B5C O-O ft, PxP CDxP 9. BxB CRxB 10.
BxB CxC xq 11. DxC DxB 12. C5B 12.
C5D D1D 13. TD1D TIR 14. TR1R C3C
15. D3B CxC 16. TxC T3R 17. T3D D2R
18. T3C T3C 19. Tdl 3R TIR 20. P3TR
R1B 21. TxT PTxT 22. D4C P3BD 23
DST P3T 24. D3C T1D 25. P4BD T2D
26. D1D D4R 27. D4C RIR 28. D2R R1D
29. D2D R2B 30. P3T T2R 31 P4CD
P4CD 32. PxP PTxP 33. P3C P4C 34
R2C TIR 35. D1D P3B 36. D3C D3R 37
D1D T1TR 38. P4C D5B 39. P4TD D.\PC
40. PxP DxPC 41. T3C D3T 42. D4D
TIR 43. T1C T4R 44. D4C D4C 45. DIR
D6D 40. T4C P4BD 47. T4T P5B 48.
D1TD DxPR xq 49. R2T T4C 50. D2T
D4R xq 51. R1C D8R xq 52 R2T P4D
53. T8T D5C 54. R2C D4B 55. D6T T1C
56. T7T xq R1D 57. TxP D3C 58. D3T
R1B, e as brancas dão mate em três
jogadas.
Emanuel Lasker x Carl Schlechter
Berlim, 1910, 10a. partida do match
1. P4D P4D 2. P4BD P3BD 3. C3BR
C3B 4. P3R P3CR. 5. C3B B2C 6. B3D
O-O 7. D2B C3T 8. P3TD PxP 9. BxPB
P4CD 10. B3D P5C 11. C4TD PxP 12.
PxP B2C 13. T1CD D2B 14. C5R C4T 15*
P4C BxC 16. PxC B2C 17. PxP PTxP 18.
D4B B1B 19. T1C D4T xq 20. B2D D4D
21. T1BD B2C 22. D2B D4TR 23. BxP
DxP 24. T1B PxB 25. D3C xq T2B 26.
DxB TD1BR 27. D3C RIT 28. P4B P4C
29. D3D PxP 30. PxP D5T xq 31. R2R
D7T xq 32. T2B D4T xq 33. T3B C2B 34.
TxP C4C 35. T4B TxP 36. BxT TxB 37.
T8B xq B1B 38. R2B D7T xq 39. RIR DST
xq 40. T1B D5T xq 41. R2D TxT 42.
Dx,T DxP xq 43. D3D D7B xq 44. R1D
C3D 45. T5B B3T 40. T5D R1C 47. C5B
DSC xq 48. R2B D7B xq 49. R3C B2C
50. CGR D7C xq 51. R4T R2B 52. CxB
DxC 53. D3C RIR 54. D8C xq R2B 55.
DxP DSC xq 50. D4D D2D xq 57. R3C
D2C xq 58. R2T D3B 59. D3D R3R 60.
T5CR R2D 61. T5R D7C xq 62. T2R D5C
63. T2D D5TD 64. D5B xq R2B 65. D2B
xq DxD xq 66. TxD xq R2C 67. T2R
C1B 68. R3C R3B 69. T2B xq R2C 70.
R4C C2T 71. R5B, e as pretas abandonam.
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Em sessão especial hoje, no Cinema-1
(Niterói), o filme A Longa Noite de Loucuras com
Rosana Schiaffino e Franco Interlenghi
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EXPOSIÇÃO
A GRANDE AVENTURA DO CINEMATÓGRAFO - Exposição comemorativa dos 80 anos da primeira
sessão de cinema. A mostra está
dividida em três partes: Demônios t
Maravilhas (exposição de aparelhos
cinematográficos),
Caçadores
dt
Imagens
(painéis fotográficos) o
Pentakino
(exibição simultânea e
continua de cinco programas em
telas dispostas em pentágono. Museu
dt Art» Moderna, Av. Beira Mar.
De 3a. a óá. das 12h às 19h. Sáb.
das 12h às 22h e domingos das
14h às I9h. Até o dia 2 dt fevereiro.
PIERRÓ, COLOMBINA E ARLEQUIM
— Exposição de fantasias
que fizeram os carnavais passados. Figuras
dos Bailes do Pierrô, fantasias de
Zacarias do Rego Monteiro, Clóvis
Bornay, Isabel Valença « outros des-

filantes. Museu dt Artts a Tradiçõts
Populares, Parqu» do Flamengo, em
frente ao número 560 da Av. Rui
Barbosa. De 3a. a dom., das 12h às
17h. Alé dia 3 d» março.
PREMIAÇÃO DO INSTITUTO DOS
ARQUITETOS DO BRASIL - Mostra
de 30 trabalhos em diversas calegorias entre elas de projetos e
obras construídas em 1975. Museu
d» Art» Moderna, Av. Beira-Mar
(231-1871). De 3a. a 6a„ das 12h
às 19h, sáb., das 12h às 22h •
dom., das 14h às 19h. Alé domingoCOLEÇÃO DE EX-VOTOS BRASILEI.
ROS — Exposição com ex-votos de
cabeças, pernas «
pés esculpidos
em madeira ou modelados em barro. Petit» Galcrie, Rua Barão da
Torre, 220. De 2a. a sábado, das
lóh às 22h. Até dia 6 de fevereiro.

ATENÇÃO
Quprfímos agradecer à
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE CRÍTICOS TEATRAIS
PEIA
"RECOMENDAÇÃO
ESPECIAL"
UTmamcs et horários de

tanto, como explica D Jerônimo, seria generosa para com os brasileiros:
— A fim de demonstrar
o seu apreço à nova nação
que surgia, Leão XII manifesta seu desejo de nos enviar um Núncio de Ia. ciasse, conforme existia em
Portugal. Ao mesmo tempo,
pela Bula Praeclara Portugalliae Algarbiorumque
Regum, estabelece no Brasil
a Ordem de Cristo, com o
respectivo Padroado. Rias,
as Comissões de ConstituiÇão e Eclesiástica da
Câmara dos Deputados, em
sessão de 16 de outubro de
1827, repele acintosamente
a graça papal, afirmando
ser a Bula ociosa, uma vez
que o Imperador do Brasil
já possuía aqueles direitos
"por títulos
mais nobreza."
Essa atitude fica determinada em parecer assinado. E o Imperador era declarado senhor absoluto
para tomar resoluções com
relação à Igreja: o Papa
que ficasse em Roma...
Não foi pelos bons ofícios
de Mons. Vidigal, mas sim
através dos serviços de
nosso representante em Viena, que o Brasil obteve
uma Nunciatura de Ia.
classe, fazendo também
que a escolha recaísse sobre Mons. Pietro Ostini, Internúncio em Viena. O Breve de nomeação foi assinado por Pio VIII, em 23 de
Julho de 1829, pois Leão
XII falecera no mês de
fevereiro daquele ano. Em
virtude do ambiente hostil
do Império, o Brasil não
conheceria outro Núncio,
mas apenas InternúnttioSi
no período monárquico. Tal
prerrogativa só seria restabeleclda no Governo republicano de Campos Sales,
quando o Internúncio Gluseppe Maria Macchi foi
elevado à dignidade de
Núncio Apostólico, em 1901.

PROBLEMA N.° 3
''AWi.
HP?

GOTA D'ÁGUA

3A
cb,"*"1.<J° il-flusive -abado) às 21,30 h,. Vesucruii
de 5a. às
?í
5
¦» '5 h=r«- Ingressos: 3a.-fãlrai CrS 'O.CO <
cU
fVn-?/
T"'?8°4a., 5a., ía„ e
CrJ 15,0-. (estuds)
dom. CrS 50,00 - CrS 30,00 (estudantes)
Sábado: Preço único: CrS 50,00.
TEATRO TEREZA RACHEI - Ru» Siqueira Campos,
143
Informações; 235-1113
(P
TEATRO

GINÁSTICO
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",Í,AZALSINTH0 - MIGUEL CARRANO
. orande elenco.
R?.RD|9iD^A
Res.
221.4484 e 242-4090 R. Teatro - Hoie às 21 hs, Preço: CrS 30,00 Estud. 20,00. Ami-ihã às 19,45 » 22,30 hs. Preços CrS 30 00
20,00. Liberada a partir de 18 anos.
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Todo mundo conhece o Lavinthal.
Nada melhor do que dar um corte ao
parceiro e mostrar ao mesmo tempo
que naipe você quer que ele jogue.
Ou então aquela outra situação
que seu parceiro sai de As e tem seca
no morto e você, de acordo com o tamanho da carta que jogar, indica se
quer o naipe mais rico ou o mais pobre do morto.
Mas existem outros tipos de Lavinthal, pouco conhecidos mas que
podem ser usados com sucesso por
qualquer dupla. Veja por exemplo esta mão:
Kxx
xxx
AQxxx
J9
A
¥

10xx
a
Kxx
y
J10982
4
K6
*

JORNAL DO BRASIL

j9xxjc
AQJ9
8542

AQ
xxx
Kxx
AQIOXX
Sul está carteando 3ST e Oeste sal
J de ouros. A Q do morto ganha a vaza. Qual a sua balda. O carteador, vai
fazer imediatamente a finesse de paus
e seu parceiro tem que saber em que
naipe voltar. No entanto, se você jogar Lavinthal de descarte não tem
problema. O 2 de paus indicaria que
dos dois naipes que sobraram, no caso copas e espadas, você prefere o mais
pobre.
Se em vez de AQJ9 de copas, fosse
em espadas você daria o 8 de ouros
indicando o naipe mais rico. Esse tipo
de Lavinthal é muito útil especialmente quando você não pode chamar,
pois daria uma vaza e não dá tempo
de negar dois naipes. ¦
Concordo que nessa mão, particularmente, você poderia dar o 2 de
espadas e quando seu parceiro ganhasse o K de paus ele saberia que o único naipe que você poderia ter alguma
coisa é copas. Mas algumas vezes a
coisa não é tão clara. Olhem essa mão
tirada do livro do próprio Lavinthal!
8653
.
J42
K4
AQJ2

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do

LIZZIE MURTINHO

LAVINTHAL DIFERENTE

INA06BRMB0

AMRAÇÂO FRANÇAERASÚOINÍCIO.ESTE É 0
GENE
HACKMAN

OPERAÇÃO
FRANCA N^
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RIBEIRO H

2'FEM-—.
12,45-5,05-7,25-9,45

As brancas jogam e dão
mate em dois lances
(A.C. Reeves)

últimos

A GAIOLA DAS LOUCAS

,.

C«rl Schlechter x Emanuel lasker
Viena, 1910, 5a.
partida do match

Falemos da quinta. Os enxadrlstas, antigamente, jogavam por
prazer,
não eram os "Idiotas especializados"
que a excessiva seriedade soviética pos
em moda. Tinham, assim, os seus lances de espirito. Comentando a
partida,
Lasker comparou a atitude de Schlechter à de Ricardo III na batalha de
Bosworth, 1485, quando se viu desmontado e perdido, e a quem Shakespeare fez gritar, no seu drama: "Um
cavalo! Um cavalo! Meu reino
por um
cavalo!" Schlechter não
pediu um cavalo, e sim duas colunas abertas,
TD
e CD, que conduzissem a0 rei negro.
Lasker, com posição ganhadora
mas
apertado pelo relógio, fez uma
jogada
fraca e as brancas penetraram
na sua
retaguarda. Vitória de Schlechter.
Aí vão as partidas decisivas.

PETRÓPOLIS - Umt Vti Sé
Não
¦astt, com Klrk Douglas. At
16h
20m, 18h40m, 2l,h.
(18 tnos). Até
amanhã.
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Alguns leitores, curiosos com o que
escrevemos aqui sobre a personalidade
de Carl Schlcchter, pedem a reproduçüo de partidas do match de 1910
disputado entro Schlecliter e Laskcr
pelo titulo' mundial. Nada mais fácil:
das 10 partidas do niutch, oito termlnaram empatadas, o que significa
que
transcrevendo a quinta e a décima —
vitórias de Schlcchter e Laskcr, respc* li vãmente — teremos dado conta
dc todas as alternativas da disputa.
Ha décima partida já falamos.*
Era a última do match, e depois de
uma víiórla de Schlcchter e oito empates, Lasker estava obrigado a garihar para conservar o titulo. Ganhou,
para sua glória imorredoura.

ÉDEN - Nt Trilha «It Bruct Ltt.
Às 14h20m, 16hl5m, lBhIOm, 20h
05m, 22h. (18 anos). Até amanha,NITERÓI - Inferno nt Tom, com
Stove McQueen t Paul Newman,
Às_ 15h, IBh, 21h. (14__anos).

CINEMA

RUY LOPEZ

AINDA SCHLECHTER

GRANDE JilO

150 ANOS

O SIM DA
SANTA SÉ
AO BRASIL

XADREZ

Q9
A
A10987
¥
4>
109863 A'
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74 r
65
AQJ109752
7

-.,.,.-....

AKJ102
KQ3
86
•f. K54
N
1
3

_

A
A

2
4

*
*

3
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Oeste saiu de 3 de ouros, o carteador jogou o K e você fez o A. Você bateu sua Q e seu parceiro baldou o 3
de paus. A idéia é a mesma: tirando
o naipe jogado e trunfo, ele pede qut
você volte no naipe mais pobre no caso ouro. Nessa mão a volta de ouros é
a única que derruba e o 7 de copas
não seria uma negativa tão óbvia que
lhe forçasse a jogar corte e balda.
Outro tipo de Lavinthal também
pouco conhecido seria o da jogada "dlferente". Vamos dizer que seu parceiro entre em overcall e em vez de sair
na sua quarta carta (você sabe que
ele deve ter seis), sala na 6a. ou na
3a.!
Outra posição é aquela que você
tem 3 honras consecutivas e joga ao
contrário do normal! Por exemplo:
87
96
KJ108
-*s KJ1043
J964
A
96542
972

AKQ10532
32
AQ
65
¥
?
A
N

KQJ108754
73
AQ8
E
1

4

—

A

¥
¥

Seu parceiro saiu no quatro de e
você tem quase certeza que o carteador vai cortar, pois seu parceiro deve
ter 4 espadas para ter marcado gane.
Então você joga o A. Quando o carteador cortar, seu parceiro sabe que
você tinha AKQ e preferiu Jogar a
maior pedindo que ele voltasse no naipe mais rico do morto, tirando trunfo
e o jogado. Se você quisesse paus, jogaria o K. Bonltinho, não?

.Li.

CADERNO B

LOGOMANIA
LOGOMANIA N.° 235

INSTRUÇÕES

P

O D S

E

V

A

O obj.tlvo da.t» logo 4 formar • m.lor
num.ro possível d* p.l.vra.
/rei
dt quatro l.tr.i •« m.l,, «..«d» .pena,
., I.tra, au. ,qu, ,ptr#etm „,,,„.
•tu.
radai . que formam um» palavra-chave
(• palavra-chave i .empre .pr.„„.
. fade na edição do dl» seguinte, em I.tra.
melú.cul.a, luntamente eom aa
palavra, encontrada, no probleme anterior). A letra
maior dever* aparecer
obrloatorlemente em todo. a, palavra., em
qualquer po.lçio. Um» leira nio
poderá eparecer em cede pelavre, maior número de votei
do que ne palavrachave. O autor nio u.t dicionário •
,6 epre.enfe p.lavrt. de u.o correnle,
por Isso o leitor muita. veie. encontrará mal.
palavra, do que ei publicada»
no dia .egulnte. Nio vadlem verbo», nome.
próprio., plural, nem síria.

16
de
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PAUVRAS 00 N.« 334:

\R I O
Encontradas 66 palavras!
20 de 5; 13 de í; 14
e I de IO.

"1

LUIZ CARLOS BRAVO

D

de 4 letras;
7; 2 de 8;

eleita,

af.il.,

cefetí,

ceife,

farte,

falta,

féria,

fer»,

ef.te,

.«.»,,

cifre,

fale,,

fei»,
fele,

clfrle,
f,*,,

firme,

feri»,

fertlm,

frece,

mef*,

«ferie,

étfí,

iWm,

frec»,

W„,

fi».,

frei,

rifi.,

,,„,

«alfa,

f,|,,

firme,

rife,

,.Wi/

eefre,

fr».,
fr.|.,

lalfe,

<w„f

f„,,

,„f|

iff#
^
#ic„,( .,„„(

^
,,„

Mtf |i)|tf ,,„„ fcrtw§ fa
«„., fe», •„«.,
fMmi, Mrm,,t#
M^

nata»,,»,

METAFÓRICA,

tife.

HORÓSCOPO

JEAN PERRIER

FINANÇAS

AMOR

\

SAÚDE

[

PESSOAL

CARNEIRO - 21 de março a 20
de abril
Dia benéfico,
Voe*
pode
realizar negócio, com ba>tante facilidade, «obretudo
do ponto-de-vista flnancelro, a sorte estará ao teu lado.

01a excepclenelmenle felli
ne medid» em qu» lh» fr».
ri e» me.m» temp» ologrie.
•morosas • amiiatl». Ortnd*, preva. d» «m.r.

Bo» mat nio canse nem
•eu fígado nem teu coração.

Um» elegrle vir* «trava.
d» »»ue filhe.:
cumJo
bem «Jelet.

FEAXCTS

TOURO - 21 de abril a 20 dT^^
Você realizará um ótimo trabalho e tomará decisões susceptíveis de ejudar seu futuro ou trazer melhorias na
sua situação profissional.

w?

Obrigado por*
convida r» -me
para jantai

Coro Spike.

Nanhum» mudança ne plane
sentimental.
Todavia
est»
dia favorece e um encontre
agradável • ume «urpret».

Risco de «nterse, cuidado com »s quedas.

Ne hu lar evile ex assunlo.
tudo
p.noses,
melhorará.

Diversas satisfações hoi». A A harmonia d» tu» vida
s.nsorte não será grande mas lim.nlal d.pende «pena. d*
a e|uda dos outros e »ubstl- voe*. Agind» impukiv.m.re
tuirá. Seus esforços serão I» • cam egefsm» vaci enrecompensados. Sorte finan- centrará sarro» aberrecimonceire.
tes.

Boa, ma. nio s» daix»
«bater por nada.

Ni» envi» nenhum» cap
ta impert.nt*.

Este dia lhe dará e oportu
nidade de assumir compromlssos para seu futuro ou
iniciar um novo empreendimento. No conjunto boa soite,

Passei*, nio
inutilmente •
cedo.

Central» eua impulsividada • «vira ei docisio.
multo rápidas.

CÂNCER - 21 de
junho a 21 de julho

lEÃÒ - 22 dê julho a 22 de agosto
Nenhuma mudança na sua
vida profissional mas lucros
devidos a especulações fellzes ou a bons contatos. Inluições sensatas.

Parece inte ves•sante. Mas...

com vócé e
os coiertes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de iunho

Nenhum»
mudence.
V«cê
procurará sar c«mpr«.nsiv«
• indulg»nl» • ist» contrtbulrá pere menler um clime
sentimental «gradava!.

CHARLES M. SCHULZ

A.r.
a»
vá

canse
deitar

—IPÍ n
Sf m
NÀ0 RECEBO CAf?TAS
HA' MESES/...

•"

Dia
de
sorte
agir.
para
Abandone os sonhos a favor
dos ator concretos. Vigie as
suas despesas. Período benéfico para emprestar dlnheiro

Sua saúda não será das
melhores, siga uma diaIa.

Se vaci medir bem sua»
obterá
um
palavra.,
grand* tuc.sse.

Voei se mostrará muile Inlransig.nl. a suportar» mal
as fraqu.i.s
da.
passe..
qua vect eme. Cuid.de cam
seu ergulha. Dificuldades na
ur.

Suas pernas
cuidadas.

Ume missi» de cenfianca lha será dada mas
i precisa que tuda fique muita clara.

devem

ser

Pequena,
indisposições:
cansaço • agitação, nio
toma estimulantes.

TOM K. RYAN

V

>.'*T".-~_

Clime
sentimental
n.ulre.
Daista •» cais.» caminhar cama quis». Nia hesita am
romper ia vaca
perceber
qua está. sand» anganede.

¦ lifi
./^ /^*w/Çe 2>e 7^\

»

t r^SvSe*/ f>fiZOfUH£>AfV7£rJT£:

~p-U-

Dores musculares • temer, vigia seu* nervoa.

Vect sa p.rgunt. muita» .ai..» • ista prejudice suea relações.

Vigie sua saúde mas não
invente problemas.

Camaca cam entusiasma
mus negicie» a nia sa
deixe levar pele incerteia.

%Ji Q^

KID FAROFA

Seu tala ser» apreciada
a a ajudar» na» eu» ini.
ciativ.s.

BCÕRPiÃb - 23 de outubro".
21 de novemhr,-,
Este dia o obrigará e seguir
um novo caminho, a lutar
por suas Idéias ou por uma
causa muito desejada. Sorte no jogo.

LIGO \J

rx »

hr„

Haia vaci sa dará muita
b.m cam a. passa.» mais
jovens ..quais voei icens.lh.rá a prategerá.

s^\Bl

JOHNNY HART

LIGA,..

-L

Ume passoe aspentanee •
muile viva • ajudará a re«olver certo» problemas sentimenlais. Procure libertar•e da angústia interna, Bem
clima familiar.

BAtANÇA - 22 de setembro a 99 ,.«

*—~»—

.

NINGUÉM EÔCRE
VE,... NINGUÉM

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de
setembro
Um» idéia que tiver hoje e
um projeto antigo atrairão
toda a sua atenção e lhe
darão certas satisfações.
i

Como vou sabec
se os coiotes
nâo vdo me
comer1 ?

*

é__z

'

r

<*»rjTcSsVv<z /Ã
/s/£-JÇ4te/W
^.^/^te/y?

3

*\

%

' _z £^C/&/ <xaé? /vosso Q.ew.

—

Wtes (7tj/>JTaS"tjL

;•

SAGÍIAKIO - 22 de novembro
a 21 de de^mh,"
A sorte material lhe
permitire ganhar dinheiro. Os resultados de seus esforços
não
demorarão, o que o
deixará muito feliz.

Fique s»tisf.ite cem tuda
aquila que vaci* possui, nia
sonha cem • impassível. A»
pessoas que a rodeiam lha
ofereceria ternura, nia
peta mais.
mais
ça

r. _ w.w..-._.-.
i
CAPRICÓRNIO
- 22 de dezembro A 20 d»
jãhêjrô
Seu
julgamento será melhor,
sobretudo, para negócios financeiros.
Você pode ser
bsm sucedido nos seus desejos. Elimine o que fòr contra os K.wic.w..
seus projetos.
i

¦,„ii,.,.

O MAGO HE II>

Vect

nia está caminhando
para mudanças r.ais ma* pa.
ra
ume transformaria da
suee r.laçõ.s cem a
pessee
que ema. Seja miii umpreensiva.
preensivo.

Pequen.i
indisposições
qua voei p.nsava ter superado estarão da volta.

à. tfâw

Vect pada ter cenfiinçe,
tude lha aarrirá.

/ Doutor , Toa am\
í
l

AQUAKIü - 21 de
janeiro a 19 d71iü«7^
Este dia deveria lhe trazer
uma sorte inesperada. Conhecerá um sucesso rápido
ou o acaso o aiudará. Aja
sem esperar.

Voei procurará manter
e
harmonia nas r.l.çé.s cem
seu conjugue eu cam seu.
prixime*.
Sue
be.
van
•»da d.vari. s.r recompen
seda

UM. PROt3LErVlA
RELAÇÃO AO

©vi

]

Procure' resolver
seus
problema, sem recerrer
e ninguém.

Boa, mas siga uma dla:
t« a tome fortifiesnte-,.

Sei»
atimisl.:
surpreendente.

FMr;rt

ENTÃO,
PAPAR

\^J^°Ql--^y<Y
Cuidado pois voei pode
sa resfriar a ter complicações.

I

*T*

l^

BRIANT PARKER E JOHNNY HART

WM

DECIDIU D
lSE
I

BEBER? JM

f

/
/

/

_
NAO...

XQU

^\
^
\

1

PEIXES - _-v de fevereiro a
20 de marco
Nenhuma aborrecimento
sé
rio, evite simplesmente
as
atitudes
precipitadas.
Os
negócios imobiliários serio
favorecidos, essim como
as
associações e as assinaturas.

Um aberrecimenle ou um.
crise sentimental a ameacam. Voei ea sentirá si,
ciumento, incompreendido a
falará
d.m.i»,
estragando
muita* coisas.

CRUZADAS

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS 1 - p.rt. decurvad. a cilíndrica
da
baioneta em que a folha se liga ao
alvado. 9 - planta
ornamental da família das Compostas, também
denominada
lírio-de-cempe. 10 - pequene eonche bivalva
de um m«v
lusco do Senegal. 12 que tem as características d*
concreçao pisiforme de tamanho maior
que o de um oólito
14 - abertura
profunda por onde alguma coisa se some,'
sumidouro. 15 - palavra sagrada dos
Indianos a tlbetanos. 16 - título que os chineses davam
aos. deuses supenores a aos imperadores. 17 (ani.) neste eno. 19 _
doença das vias urinérias< 21 _
um dos nomes de Isis.
23 - ouebrantamento de forças,
moleza do corpo 2S equivalente
peso
a 0.1458 q, usado na Grécia a Oriente
para pesar oérolas e oedras oreclosas. 27 primeiro
«mal do inicio do oarfo. 28 (filo,, chinesa) amor ,

_^_m—*

B

(ucesse

r^í—

¦"—;—;—'PL—

iiei\fil

"

¦—:—

lodw .« pessoa, como caminho
orátlco* cara «tingir e
bam-estar social. 29 - Insato himenóptero.
»1 - delgado
magro.
VERTICAIS - 1 - otanta cloeráeaa
que crase* nos breies
* i beire dos rios. 2 - descuidar,
negligenciar. 8 - rapreensao, perseguição, exigência da coisa, insignificantes.
4
aromátieos, oerfumados. 5 - ação
da murar. 6 diz-se d» atividade, ou caráter
qua, em certo momento,
nao se manifesta mas que i capaz
de sa revelar eu desanvplver quando a. circunstancia,
sejam favoráveia ou
•a atlnf. ¦ momento oróprlo
para isso. 7 - faixa larga de
tecido forte da sede, usada no
Japão por ambos os sexos,
enrolad. em redor da cintura,
sobre o quimono princl8
vendedor
pai.
de perfumes, rx antiga Roma. 11 desvio de um Indicador de radar,
causado pelo som. 13 variedade d» abelha qua f,z
ninho no chão. 18 - «cucar
redutor hldrolisável. 20 árvore leguminos. eesalplná22 - espécie da angula. 24 língua morta do grupo
çea.
indo-uranleo, aparentada ao
«anscrlto. am qua «tio o.
escrito, sagrado, do budismo
do Callío. 26 - Interjeição '
d. Incredulidade. 29 - „9ln,d.
|8tr, do alfebato ossétlco.
30 - desininel. d.notatlv.
do grau comparativo dos adletivos,
léxico, utilizados: Morei., Mdharamonte*,
Fernanda a
Casenavas.
¦

<

tf-

m_^^^/f^emm»-.

ir~"i~™ "B|5r- —!P—

SOlUÇfleS

mm
P2S

DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS - decatír, ma,
evocar,, sal, boxlmanes, olor,
mornas, tu, oslris, atilar, rlrofilo,
vagamundo, polir noel,'
W «orlsto. VERTICAIS - debotar,
evolutivos, coxo,'aclroogie, tam, Iramlrlm, mes.s,
.1, .emitonos, nor, wfaro,
iz«l, apota luni, det,
pa.
Cerrespendtnde, celebaraçie.
a remessa de livrai a revista.
p.r.i Ru. d.. Palmeira», $7 apta. 4 - Retafogo ZC-«2.

W
-—~-^L

JL
1&

VAMOS qwe
Sew^AcAW
d

'
ü

m

tm

-£^__í(__sarll_k-_

VITRAIS
ADEUS!
MARA CABALLERO
£2^_de_AAAURfCIÕ KLABIN

'

I
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¦
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U" Manoel está na porta
de entrada do Palácio Mon''on operando compradores* É o relações-públicas da
Aghil Demolições e, contrastando
o dono da
firma. se" S lva ~ de caIoascom arregaçadas
n-,i-7i suando
agitado,
muito - mantém um ar cal*incadas* ^Patos lustrosos e
£mi«ÇMtbem
camisa estampada. Enquanto
os compradores dos restos do Palácio Monroe
não cheV!" mostrand° algumas pecas.
K»u
de bronze - "tinham oito. dois'já O anjo
vendid01s metros de asa e mais a ciarir-Lortaeta, „°0m
que no momento foi retirada, anuncia os grandes acontecimentos,
CrS 20 mil e pesa 90 quilos". Luis o "opreço é de
do fatu
ramento", duvida:
> mT^i
'
^^^1
.^B
l ^flj
kV^W

^J^rZo^S^^^^

ia „fara7er,?s vitrais e necessário subir peJVem portas- «™ro, cheio d"
Pihie,Vad0''
OPeraH0S- ° el6Vador sobe aos
Seu Manoel confidencia: "o
50lagrande
lu
íancos6
sf",SiIvavai ser a sucata
Isie,"
Não tem perigo?
lr!Ld0e vitrais são micharia".
leões
o sucateiro toi
Que nada, madame,
embora e chegam os compradores
tranqüiliza o "así__ »-í
charlas, Duas senhoras bem traiadaT
ISS°
datIUÍ
subiu
ja
e o™ «om
\liÍi
ESt*
e saltos altos, acompanhadas
toneladas Íde mármore.
.
magro, elegante, o marido de de ímraS
No
quarto andar o vento é forte e levanuma d"a «.acumuIada no chão. Dói a vista
* "0&t^ d"
»r, ?_ ^rra com
p -"
easn°MÍ
ças.
Voni6?1'
Dona Jane prefere vera'«
as telhas", o panorama é bo-'
"ele Mas
outn*Cuidado
nao entende muito de arte»;'
7
E! um crime mesmo. Podiam
aproveiA visita começa. Todos andam
tar
fazer um museu ou um teatro agopara
com r-ni
dado, equilibrando-se na laje
ra que o Municipal está impraticável
ondulada co"
berta de pedras, madeiras e ferros
Aqui estão os vitrais, de 1889,
do Cavai'
jogados
M
marteladas soam alto nos salões
leiro.
Ss
o
possíveis
compradores
São mesmo, Alfredo? .
fazem
-fés mctros e mei0 de altura, dev» pesar
nZ,C°mmuito
ve
tre si, em voz baixa, e o rapazcomentados enmais. Só eu peso 80.
Alfredo mostra a assinatura e comenta*
as
acom
que
n
panha e sempre consultado. No
ele foi meu professor, o nome G. Formenti
porão sem
alBuns atrais, de
embaixo,
é da firma executora". Mais méS10stra
P^cn,0rf'
CrS Tí
6 a Crs 15 mil, e faa comentários,
didas, mais cálculos. Sobre
preços, ninguém
pergunta. Lá no telhado, uma sacada de márUm pecad0 demol*r o Monroe.
—
prirnftirr fazem
fL
more.
Alfredo,
Mas
meiro
isso é Carrara?
para chegar ao telhado
uma curva no metrô, que saiu
sano passar por uma tábua estreita, é necescaríssima por causa do Palácio
- já a chama
cima
de um buraco enorme. "Ave Maria!"em Passa
confi™a- Seu Manoel mostra
CUrV.a mals cara d° mundo outroS^
"D°vemos
nao
de^U
Só
e
Alfredo
passa.
Calcula:
arrisca.
C°m° dlsse um estadis!
ter
SS™
S._f™.8aCad*a
uns
56 metros,
taca dances?
Os vitrais são olhados mais uma vez De
irances. »c£?^
contando com as do- telhado"
Cest pas un pays sérieux".
Os visitantes também calculam:
novo o elevador.
"Deve
dar
Alguém comenta: "Lá vem um
-r Só falta levar isto.
para colocar em volta de toda a piscina" fPordos main
— Não, o elevador não, diz
as,
frontoes
e
pais'7Ma«*>
também
Aurét
grades
são estudados,
o1!0:
dona Jane
cateiro, chega e examina as
5tíSaS2ldí
"Tem uns
E
°l,'Íínd0
os
vitrais?"
lindos lá em cima'
paredes onrir*
., seu Manoel Pas?am pelo anjo de bronze
com
as
armas
toda
conta que um deles já foi comda República".
-tálUet p°rovd:
daeP^CpeiofâofUtUra'
prado por um famoso advogado que
1
co°o
dele' em BÚZÍ0S' de vai*»»_!
°nBal°
é imP°rtado, dizem que é
e 3S medida*5 São
PeÇÍ,S
*»nt«mSdadedaS
maa,CaSa
S
inglês.
intrlêT Deve ter
tt0d°uma. 3
COmentárlos sobre a histómil toneladas de
Olhand0 assim Parece madeira, né Alrfa dTpréd!oP°r
fr d~
"Seu'^ Manoel
corrige rápido e repete a
informação deixada pelo sucateiro:
br°inze
E 99% d0 bronze
rm T~,fif0*
no
Brasil e I6importado. puroE' o produto mais ca_____tY____KÍÍÍ
ro depois do petróleo.
__-_H_i S ¦!
fro"tões*
e sacadas.
Don*faTia^0POrtaS•
Dona
Jane se encanta por ^ades
— Mas a sua entrada é uma das portas.
menor.
gente aumenta. Aquela porta lá de
Wmm ff_w__wpi>»»P!'»i"**-*-*l-*"l™j. '^i__T—: ^ iü^iiM flÉ'*____B_!™H
___
!7V~f
casa esta muito pobre.
Dona Jane gosta de um vitral, sobre
uma
lado de cá por cau»
da lu,í.0oa' *;°lha-d0
é,maÍS larg0 <ue a Porta
e-coSa* SoS alguns
de catòSw?ma Vff' as centímetros
medidas sã0 tiradLÍ
ÃífíS? e- consultado. Dona
das e Alfredo
Jane decide:
___^__r -^l
GU C°m esta porta
/l7^' 'j^'jí_-_«_t«BBr*a___J
e aQ-ue]e
vitraT '

Sí estuda-se a compi'ade »s

¦¦«__S(*ii7

2'^^d

i

: /
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*
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Alei :vf-k.:*-í. jí *íí;/;7í.Í :;.¦.¦¦;;¦ ¦¦¦¦£,
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O Monroe
está sendo
/;! demolido. E
suas obras de
£^§^'^^Ê^^^mmmm^^^^^^^^^Sm9^^^^^M
I •'^!^7-yE____aS__ilS»^______Í:í5^^
mm,
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artes
atraem,
*f^B
S^a
_§9_â^<II
I
_____^\?" _«^'l>'^:'4
como
acontecia no
com
passado
¦!_¦ ____B___»^^^^
. ,>-V \.....V--V,J'VÇtÍll
.^^Tx;^,;;/ /£¦
B
'II
III
_^_M?***tf-*£j
os
pássaros
ÉJ^yC *7*í«fl ¦¦ 7-->77.-'- \ ^11
que se
abrigavam
***V*\
*^__í ^'âiLi1'"- !_!___[ _P________u__fc^.
¦ 7k^^77::fli||
nelas,.
^'
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