Ttmpe bom, com rttbulotidada tariévtl, névoa
úmida pala manhã • taça
1 laida. Ttmptraturt oatival. Mixlmai 34,4 (iantu). Mínima; lt.O («aalongo). (Mapaa • dat, no
Caderno de Claulflcadoi)

')

I. A. JORNAl 00 MASIl,
Av. Braill, 500 (ZC 08). Tol.
—
Interna:
Redo
264-4422
End. Telcgríflco: JORBRASIl
Telex
númerot
21 23690 o
21 23262.
Aninaturai: Ttl. 264.6607.
SUCURSAIS:
Só* Paulo — Av. São Lula,
170, loia 7. Tel.: 257-0811.
¦ratília
Setor Comarclal
Sul — S.C.S. — Quadra 1,
Bloco K, Edifício Denasa, 2.°
and. Tel.: 25 0150.
Bolo Horlionto — Av. Afomo
Pena, I 500, 7.» and. Tel.:
442-3955 (geral) o 222-8370
(chefia).
Nitorei — Av. Amaral Peixoto,
207, talai 705/713 - Ed. Alberlo Sabln - Tol.: 722-1730.
Administração: Tel. 722-2510.
Porto Alegro — Av. Borges
de Medolros, 915, 4.° andar.
Tel. Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-3547.
Salvador - Rua Chile, 22 s/
1 602. Tolefone: 3-3161.
Radio — Rua Seto dl Selambro, 42, 8." andar. Tolefone:
22-5793.
CORRESPONDENTES:
Boa Vista, Rio Branco, Manaus, Balam, São Luis, TorosiJoão
Natal,
na,
Fortalaia,
Pessoa, Maceió, Aracaju, Cuiaba, Vitória, Curitiba, FlorianoWashington,
Ooianla,
polis,
Novo lorqua, Paris, Londres
Rema.
•

Serviços

telegr-ificos:

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA r
Reuters.
Serviços Esptclata
Tho New York Times, The Economiit, L'Express o Tho Times.

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio do Janeiro o
Minas Gerais:
3,00
Oias úteis ...
CrS
4,00
Domingos . . . CrJ
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF o GO:
Dias úteis . . . CrS
5,00
6,00
Domingos . . . Cr$
CE, MA, AM, PA, PI, AC
Territórios:
5,00
Diat úteis . . . CrS
7,00
Domingos . . . CrS
5
PS
Argentino ...
12,00
Portugal . . . Esc.
Domiciliar
ASSINATURAS
(Rio o Niterói):
CrS 245,00
3 meies ...
440,00
CrS
6 meses ...
Postal, via terrestre, om todo
o território nacional, inclusiva

Rio:
3 meses ...
CrS
245,00
440,00
CrS
6 meses ...
Postal, via aérea, om lodo o
território nacional:
CrS
280,00
3 meios ...
Cr$
500,00
6 moses . .'.
EXTERIOR - Via aérea: Amórica
Central,
do
Amórica
Norte, Portugal o Espanha
207.00
3 meses . .
USS
414.00
6 meses ... USS
829.00
1 ano ...
USS
América do Sul:
150.00
3 meies ... USS
300.00
6 meses . ,
USS
600.00
USS
1 ano ...
Demais paises:
3 meses ...
USS 304.00
USS 609.00
6 meses ...
I ano ... . USS 1.218.00
— Via marítima:
Américas,
Portugal o Espanha:
USS 41.00
3 meses ...
USS 82.00
6 meies ...
1 ano ... . USS 164.00
Demais países:
USS 58,00
3 meses ...
6 meses ...
USS 116,00
1 ano ... . USS 232,00

ACHADOS E
PERDIDOS
ACHA-SE EXTRAVIADO. A car.
fe fa íoóí.1 do late Clube òo
R,o >'r Jjint'-o tf" neme dt
A bc-^o D ru..
AVISO - John F. Murray. Ejfrevísu carreira tàz o-proprietirio
do Fluminense •Footbell Club.
—
FiTr.ívxdo cartão
C.Pt.EA
plaitificado n9 28.291 - D da
Edson Jacques Hazen — Rua
Garcia D'Avila, 117 — Rio.
ROUBADO
CREDICARO
comunica-ie av firmas associe*
das CREOICARO o roubo, om
cartio
n9
do
27.3.76,
103.17612.03.1, juntamente com
a carteira da identidade do
titular RAIPH MINOHINI MA.
CHADO.
PERDIDOS
DOCUMENTOS
idinx dad*
n°
Carteira
1.V64.169 do I. F. Pacheco Rio
- e«P. om 10 - 9 - 64. Carteira do 1-a-0 Conselho Regional
da Economistat. Identidade n?
102 — da Associação dos diplomados da Escola Superior do
Guerra Delegada Regional da
CPF.
MT.
nf
Cuiabá
075.266.551/04 entregar no «ndereço abaixo. Ru* Bario do
Flamengo, n9 35 portaria II
«pto. 10)9. Gartifica-s* quem
entregar no endereço acima.
Benedito Zacarias da Silva.
IXTRAVIOU.SE a carteira profissional pertencente Antônio filedli-nger Júnior, engenheiro.
Oes 5.B30-D.
a plaqueta
EXTRAVIADA
de
identificação
N9 ...
5DI1ADC154216 do veiculo
Chevette sedan branco motor
n9 4J0503AI ano 1974 propriedade de Francisco Alejendro Oiso.
POI EXTRAVIADA - A plaqueta
c/ o nP do chassi do auto Jeep
WHIyi, placa CH-1622, motor
6047016, pertencente a Norival
Gomes de Matos.
Pf0E.SC A QÜEaTeNCÒNTRAR
- Os documentos de RUI SILVF-IRA, entregar nê Av, Beirí*
mar,
and.
T e I
262/
39
242-1985. Grarificw.
PERDEU-SE
Óculos escuros de
grau que só servem ao dono.
Traleto Castelo-Ipanema. Gratifica-te. Tel. 227-6699.
PERDEU-SE - Na ar*, do H.tal
Nacional mm cachorro toafle
«oro cabaça marron, costas prota, «em uma mancha branca
na peito, atenda polo ,._
do Snoop. Gratificado bom
quem o devolver. O cio perHnca a 3 crianças oue «stio
dasol.d.s. Infs. para Hotel Naclnntl,
399-0KK)
no horário
remarcl.t pi 742-20R6 a a nelIa pi J05.Í771.
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O Senador Jarbas Passarinho não deseja que o Congresso liasse à História como omisso

Ministro apoia Passarinho diz Greve paralisa
associações de que Revolução nos EUA 400
Justiça
mil caminhões
consumidores busca
O Senador Jarbas Passarinho
O Ministro da Fazenda, Mário
Henrique Simonsen. voltou ontem
a insistir na lmiwrtancia da criação de associações de defesa do
consumidor como elemento neutralizador das pressões Inflaclonárias. O Ministro mostrou-se dispôsto a conceder lugar de destaque a
representantes dc tais associações,
quando existirem, havendo mesmo
a possibilidade de participarem do
processo de análise de aumentos
de preços efetuados pelo Conselho
Interministerial de Preços.
— Assim — disse o Ministro —
quando chegarem os representantes de determinados setores da indústrla solicitando aumentos, nós
os confrontaremos primeiro com
o representante dos consumidores, antes de qualquer decisão.

afirmou ontem que "a Revolução
não procura a vingança, mas sim
a Justiça, e não pune por motivos
subalternos", e observou que o
Congresso deve empenhar-se na
solução dos problemas para que a
História não apresente a atual
geração de congressistas como
omissa.
— A Revolução, como disse
um dos seus eminentes chefes,
não foi, é. O importante é compreender que a Revolução ate rcclama a participação da Oposição,
mas não se pode pensar que ela
aceitará retirar-se da vida brasileira, como que acuada por imagens verbais, delirantes às vezes
— disse o Senador. (Página 2)

Quatrocentos mil motoristas
de caminhões entraram ontem cm
greve em todo os EMados Unidos,
após fracassarem as negociações
para novo contrato coletivo de trabalho. Movimento Inédito desde
1964, a greve poderá causar prejuízos semanais de 300 milhões dc
dólares. Perto de eOTó dos manufaturados norte-americanos dependem dos caminhões e se prevê
que a greve provocará escassez de
alimentos e de combustível.
Em San Francisco, na Callfórnla. os motomelros e motoristas
de ônibus continuaram em greve
pelo segundo dia. Também estão
fechados, por greve dos funcionarios, a biblioteca pública, as piseinas municipais, o jardim zoológico
e os centro recreativos. (Pág. 11)

Esquerda libanesa aceita
trégua sob pressão síria
A esquerda libanesa, cedendo à pressão síria, decidiu
suspender todas as operações
militares contra as forças cristãs por 10 dias, com a condição
de que, nesse período, o Presidente Suleiman Franjieh seja
afastado e escolhido seu substituto. Os dirigentes cristãos ordenaram cessar-fogo incondicional a seus homens.
Em Washington, ao encerrar dois dias de conversações
com o Presidente Ford e o Secretário de Estado Henry Kis-

singer, o Rei Hussein, da Jordanie, afirmou que a interven"é
ção militar síria no Líbano
a melhor maneira de garantir
a paz". Hussein explicou a Ford
que a Síria não permanecerá
em território libanês "nem um
minuto além do necessário".
O Governo sírio, em advertência ao líder esquerdista Kaameaçou invadir
mal Jumblatt,
o Líbano "para preservar a
união e a independência" do
tudo fará
país. Destacou
"comquea conspiraacabar
para

ção contra o povo". Damasco
está concentrando importantes
contingentes militares na fronteira.
Israel voltou a advertir que
entrará no Sul do Líbano, caso se concretize a ameaça síria.
O Egito, o Iraque e os Estados Unidos também advertiram Damasco, embora, o enviado especial do Presidente Gerald Ford ao Líbano, Dean
Brown, tenha afirmado, em Beirute, que aprova a mediação
siria no conflito. (Página 10)

Secretário da Lisboa consagra Nova Jérsei
deixa morrer a
o socialismo
CGTpede
asilo a México em nova Carta jovem em coma
O ex-secretárlo da Confederação Geral do Trabalho da Argentina, Caslldo Herreras, está asilado
na Embaixada do México em Montevldéu, confirmou ontem o Embaixador mexicano Vicente Muniz Arroyo que, imediatamente, solicitou
reunião com o Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Juan
Carlos Bianco, para fazer a notlflcação oficial do asilo.
i
O Ministro da Economia, José
Martinez de Hoz, deverá divulgar
hoje à noite o programa econômico
do novo Governo. A Chancelaria
argentina informou que o Governo
de Cuba ainda não reconheceu a
Junta Militar. Nos arredores de
Buenos Aires, terroristas assasslnaram o Comissário da Policia Federal, Anselmo Linardi, e um cabo
que dirigia seu automóvel. (Pág. 11)

AOENCIA Dt IMPREOOS: o(arect cozinheiras t. varado, F/F,
simples bM->ii - cop,, trrum.
dia.in». 1.1.: 232-103).
ATENÇÃO - Preeita-lt tie 1 co
zinhtifê I. fino e de 1 cope ir?
t'Tiü.-n %; ^--í, # rtf. ôltmoi
¦•lárlos. Tratir n« Souza linv\
400/ 401 Cop:.
ALEMÃ
AOENCIA
D. OlOA
OFERECE
cor nh«..'i
copeira,
ARRUMADEIRA - COPEIRA c/
baba escolhidisiima pof D. OIref. miiof de 25 *no>. Alfab*ga há 15 «nos na sede própria,
tizada -jara caiai. Av. Ru> BarTtl. 235-1024 n 2351022. Av.
boaa 430/ 701. Ttl. 2254719.
Copacabana, 534 aoio. 402.

EMPREGOS

Ano LXXXV — N.o 356

Rio de Janeiro — .Sexta-feira, 2 de abril de 1976

O Conselho da Revolução
portuguesa promulgará hoje a
nova Constituição do país, na qual
se consagra como objetivo princi"assegurar a tranpai do Estado
sição para o socialismo", mediante
condições que garantem "o exercicio democrático do poder da
classe trabalhadora".
Hoje ainda, o Conselho iniciará o estudo de uma lei que concede anistia politica geral, considerada como, única forma capaz
de permitir a desejada "conciliação nacional" antes das eleições
parlamentares do dia 25. A ainistia permitiria, inclusive, o regresso a Portugal do ex-Presidente
Antônio de Spinola. (Página 10)

A Corte Suprema de Nova Jérsei (EUA), em sentença inédita na
História, autorizou os pais de Karen Anne Qulnlan, de 22 anos, a ordenarem o desligamento do pulmão
artificial onde ela é mantida em estado de coma irreversível há quase
um ano, provocando-lhe a morte
"não será
por homicídio e sim
que
causa
natural".
por
Os pais da jovem são católicos
e Karen Anne, que está com o cérebro praticamente destruído, terá
um padre à cabeceira no momento
da desconectação. Uma comissão de
ética médica dará o diagnóstico tinal. A Rádio Vaticano condenou
ontem severamente a decisão do
tribunal norte-americano, alegando
que a medida abre caminho à legitlmação do suicídio. (Página 20)

Correção do FGTS em
1975 só alcança 11 ,3%
Nos termos de decreto ontem assinado pelo Presidente da
República, quem esperar até 1.°
dc julho para retirar o FGTS receberá os 11,3% de correção monetária referentes a 1975 mais os
b',67% que incidirão sobre os depósitos do primeiro trimestre
deste ano; a correção aplicada a
empréstimos da casa própria, de
abril de 75 a abril de 7(i, foi estimada em 26,72%.
Os que sacaram ontem o
FGTS — afirmam assessores do
BNH — não perderão o acréscimo
de 11,3% dc correção monetária
e juros, determinados pelo decreto. Em Brasília, o .Ministro do Interior, Rangel Reis, afirmou que
"toda vez
que podemos adotar
medida que beneficie a grande
massa de trabalhadores, a popu-

lação de classe média o a população de renda mais baixa, nós a
adotamos mesmo".
Ao explicar o í n d ic e de
11,3% a ser aplicado ao total dos
depósitos do FGTS no ano passado, o presidente do BNH. Mauri"é
cio Schulman, esclareceu que
um índice composto" e para efeito de cálculo consideram-se todos os depósitos iguais e s e m
existência de saque em 75.
Técnicos do Sistema Financciro da Habitação revelaram
que um trabalhador com CrS 3
mil de ordenado mensal, que em
dezembro de 1974 tivesse CrS 10
mil no FGTS, estaria hoje, pela
antiga sistemática, com CrS 17
mil 953; com a mudança procedida pelo Governo o saldo passaria a Cr$ 18 mil 292, com acrescimo de Cr$ 339. (Página 19)

Geisel aplica o AI-5 e
cassa Lysâneas Maciel
O Presidente da República cassou ontem, pelo Ato Institucional n"
5, o mandato parlamentar e suspendeu os direitos políticos por 10 anos
do Deputado Lysâneas Maciel, do
MDB do Rio de Janeiro, que notlflcado da punição ocupou a tribuna
da Câmara e protestou contra a decisão.
O Presidente da Câmara, Deputado Célio Borja, sabedor do decreto
de cassação, encerrou a sessão e desligou o sistema de som, mas ainda
assim o Sr Lysâneas Maciel prosseguiu na tribuna e teve incidente
com o Deputado Cantidio Sampaio
(Arcna-SP), quando lhe negou aparte.
A noite, o Sr Lysâneas Maciel

recusou-se a atender a sugestão de
alguns correligionários para que se
sob
alegaasilasse em embaixada,
"eu não tenho acomproção de que
missos com esquemas insurrecionais.
A minha luta é institucional e ciara. Não me asilo".
O presidente do MDB. Deputado
Ulisses Guimarães, afirmou que o
Partido não está radicalizando posições c nem agindo com a intenção de
contestar ou subverter a ordem. "O
MDB, porém, vive hoje sob emoção,
não só pelas conseqüências politicas das recentes cassações, mas
também pelas conseqüências até
de ordem familiar". (Página 4)
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Espremidos entre prédios condenados e tapumes, os morado*
res e pedestres da Rua do Catete reclamam ilo barulho, da
poeira, do tráfego sem controle, do desconforto que o metrô
lhes trouxe com suas demolições e escavações. (Página 5)

c/ prática de |»rd.m
A AGENCIA iANDEUA oftrec*. AOENCIA SIMPÁTICA 221-3660, A COZINHEIRA Di FORNO o ARRUMADEIRA - Com pritici. A COZINHEIRA - Trivial varia- BABA' 27/25 anos paciento sal* (ARA' - tf b.h. 3 mtltt. CASEIRO
e pomar p/ si'io peaueno perlogao, pago CrJ 1.000 <
doPasaie bem. Av. Rui Barbou,
do pago l 300,00 outra arrumar
ba lar e «screver ref. cart. ass.
Ajudar menino 3 anos. Pede*sa
cozinheiras, b*bii, ar/umadei<
•tondo Imadialo c/ amproga- liatl." Rue Vieirt
Rio
to do
a
Sal«rÍo
cumanfoi t r»f. Av. Copa* **'0
60/
o coptrar 100,00 ap. de catai.
Tialar 12,30/13,30. liana,
saúde
701,
Flamengo.
refs
Carf
•ras e diaristas com ckxumentot
Ttl.
das realmente seleciona da', o s/
Bcmuceiso. C/
Fei'C"J, 92
R.
265-4WI.
./ loja 205.
Ttl.
Vtigutiro, 266/1104.
245-1368.
<o*!.:..vr.
Av. Copacabana, sei/ 106,
t referências minimas de 1 ano
pedido d» coiinhoirai, cop, arL_
Sr. Riboito.
Paulo Céatr dt Andrada, 2?6/
— Atendimento
enfermeiras, Ã CÒPEIRA/ARRUMADEIRA - A COZINHEIRA - Preciw trivial A EMPREGADA - Catil preclia. BABA' - Com prática p/2 cianmenor íaxa.
babis,
rum.,
PelrOpolll.
PÜa
CASEIROS
W_
imediato. Ttl. 254-3114..
motorlsras
diaristas, etc. Eva*
Saiba ticrtvtr. Rtltrinclai. Rua
ProclM-ao </ multa pritlca O vaslado.Alfebet. boa apreient,
_n idade escolar. Exilo ni,
meia idade «em tilitoi,
Casal
fino da Veiga. 35 «/ 1412.
bebi
PrtKlMM
par.
25/40 anos c/ can. refs. I ano.
min. \ ano comprovado em RARA'
refs. recentes, p/ peq. familia
197/302,
Joaquim Nabuco,
AO
P l A N T A O DOMÉSTICO
di it casa • salirio, somente
"ADVENTISTA
de 10 meiei. R. 54 Feneiia,
Ord. 600. T. 266.2656.
carteira folga 15 em 15 dias.
do tratamento. Do 22 o 31
MAÍD 255*44».
- Ttra
ott*. babis arru. cop. coz. i, ASSISTÊNCIA
A UNI AO
com boas referências. Tralar
115/ X7.
Posia viajar férias escolares.
anos. Ordn. 100,00 Apresen. A COZINHEIRA - Precitf u de
Seleção
empregados
domest.
f. fogSo fax. diar. garçon, caempregada «ompetente respon*
petsoalmtMa ã Rua Cosmo VeTratar de 9 is 11 h-xes. Rua COZINHEIRA - Preclia-ie coti»ario t/ doca. Av. Copacabana,
Apresenta
Copacabana
605.
»«ito, acomo. Av. Copa, 610/
forno e fog&o. Exige-se refelivef e amtgi, babis • enferlho. 82?.J^ 225-5*75.
Prudente de Morati, 552 apto.
acomp.
253/201. Tol. 2554013.
£/' «li. doct. coi.
41°. T. 236-3161.
nhe.ra tnviol variada oue lav«
rènclai, pritict o bõa apaifnmelraa para retém-n asei doe, co>
PRECISA EMPREGADA 302.
baba».
e paiw. Ordenado CrS 8CO.00. CASAI counhe bem. Fo
linhatras, copairo (a) a franceACOMPANHANTE p/ tenhortl
d*. P*ge-se bem. Favor nio
AOENCIA MEUCUSIO 236-3405
ga aot
Que
nas
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Coluna do CastelloCircunscrever
a área da crise
Brasília — O Governo examinava
ontem a possibilidade de cassar o mandato de pelo menos mais um parlamentar
da Oposição. Informava-se que havia
uma decisão nesse sentido, estudando-se
apenas a conveniência de ser ela concretizada neste momento quando ainda não
cessaram as reações pela cassação dos
dois deputados do Rio Grande do Sul.
Embora o Presidente tenha reiterado na
Vila Militar seu propósito de promover o
gradual aperfeiçoamento das instituições
políticas e sociais, essa orientação estratégica não excluía, conforme o tem sobejàmente demonstrado, o exercício dos poderes revolucionários, considerados ainda indispensáveis para impedir o ataque
frontal ao movimento de março dc 1964
e aos seus mentores e responsáveis. A decisão já se sabe. O fator oportunidade foi
desprezado. O Sr Lysaneas Maciel está
cassado.
A oportunidade de nova cassação
era, todavia, relevante, pois o comando
oposicionista está sob pressão dos grupos
radicais do Partido, tanto quanto o Presidente estaria submetido a contrapressões do sistema visando a estender e
ampliar as medidas de repressão à contestação surgida nos últimos dias. O interesse geral do Governo, na linha do seu
criprojeto, seria circunscrever a área da não
se politica e não alargá-la, a fim de
comprometer o processo eleitoral em curso c de desfazer a expectativa favorável
criada pela promessa de reconduzir o
país à 7iormalidadc democrática. Uma
nova cassação, agora, ou no curso da
campanha eleitoral, tornaria inevitável
certo tipo de protesto, que poderia assumir crescente gravidade. Hipóteses que
poderiam surgir: punições em massa, decretação do recesso de Assembléias Legislativas e medidas exemplares visando o
i7npedir a repetição de atos como o abandono pela bancada do MDB do recinto
da Câmara no momento em que a liderança iniciava as comemorações do 12.°
aniversário da Revolução.
Até aqui o Sr Ulisses Guimarães^ t
seus lideres nas Casas do Congresso têm
contido reações mais agressivas. No entanto, uma nova baixa em suas fileiras
ou medidas de maior teor revolucionário
poderiam provocar reações em cadeia, dc
amplitude imprevisível. Hipóteses a considerar: o abandono pelo Partido da
campanha eleitoral. 0 MDB poderia chegar a recusar-se a participar, por falta
de garantias, da eleição municipal deste
ano, aguardando oportunidade mais adequada de mobilizar suas forças e correr
os seus riscos. Essa, no entanto, náo seria
tendência dominante, pois o espirito oposicionista é de luta, na li7iha do verso da
resistência francesa repetido no Senado
pelo Sr Paulo Brossard. Cada combateute que for sacrificado será substituído
por alguém que surgirá da sombra para
ocupar o seu lugar.
A questão institucional está posta e,
longe de acontecer o que no inicio do Governo seria previsível, tsto é, a cooperaçáo da Oposição com o Governo na busca
de objetivos comuns, o MDB vai sendo
compelido cada vez mais a ser um Partiao contrário á Revolução, na medida em
que o Governo o repele e prefere recorrer
a seus poderes discricionários ao invés de
apelar para o espirito de concórdia e conciliação. A politica do Presidente Geisel
tornaria possível uma assimilação do
MDB pelo processo revolucionário em
contrapartida de uma aceleração da normalização democrática. Vai acontecendo
o inverso e o Governo cada vez mais dá
sinais de não pretender abrir mão do seu
poder de ser ele próprio o juiz da oportunidade e da medida da distensão. Ao
MDB proibe-se qualquer gesto de colaboração e compreensão e seus representantes são mantidos a distancia, pingados
alguns deles para serem exemplados pelo
sistema.

A crise política, que vem incidir nesse processo, terá nele reflexos, na medida
em qxiepossa abalar a confiança no aperfeiçoamento das instituições políticas e
sociais. Como disse o Presidente, o desenvolvimento há de ser integrado. Impossivel imobilizar um setor sem que isso reflita em retrocesso do conjunto.
Carlos Castello Branco
N0ta — Na Coluna de ontem, onde
roubadas do Sr José Bonitaestá "táticas "táticas
rombudas do Sr José
cio", leia-se
Bonifácio".

n

Conciliação
O Senador Luis Viana Filho disse que quando
apresenta uma sugestão de Interesse da Bahia,
existe sempre uma razão técnica a aconselhar outra
solução e que o ideal seria conciliar os lmprcscindivels conhecimentos técnicos com a visão política.
— Os técnicos — acentuou — não estão obrigados a atender certas aspirações coletivas, limitando-se a conclusões frias, e até compreensíveis
sob o angulo que adotam. Nós políticos somos diferentes, pois nossas responsabilidades sào mais gerais, obrigada, como somos a antever consequências sociais, políticas e eleitorais. Sei que muitos
reagem a esse ponto-de-vista, acreditando estar
certo o que está tecnicamente certo. Politicamente é
um erro. E a política é que comanda os povos, principalmente num regime baseado no voto.
O Sr Luís Viana lembrou que, recentemente, o
presidente do MDB, Deputado Ulisses Guimarães,
"Se a
"bom Governo
disse que o
ganha eleições".
—
—
duvida
não
tenho
concluiu
assertiva é exata
de que venceremos por lama margem, pois se perdermos teremos a prova de que ou o Governo não
logrou mostrar ao povo tudo quanto tem feito cm
favor dele, ou a demagogia com as suas Uusões
ainda parecerá mais frutuosa do que o melhor dos
governos".

PLANO DE AÇÃO
Depois do discurso do Sr
Eurico Rc_cr.de, o Diretório
Nacional da Arena será convocado
presidente
pelo
Franccllno Pereira i. examinar o Plano de Ação Partldária, com o parecer unanlmemente
lavoràvcl
do
Conselho Consultivo.
O presidente da Arena,
que não compareceu ho|c
ao Congresso — porque está sofrendo de slnusltc —
acredita que a maioria dos
membros do Diretório Nacional estará presente à
reunião.

PROMETEMOS
CASAMENTOS!!!
'.é»

»—

; --

--Ml?!

f-'fí_i

Piaui
Nas eleições municipais deste ano no Piauí, não
haverá disputa entre Arena c MDB. mas entre correntes e lideranças Internas do Partido govemlsta.
o que torna mais dificil a situação do Governo do
Estado. Foi o que disse ontem, no Congresso, o Governador piauiense Dirceu Arcoverde.
Acrescentou que não está preocupado cm rclação ao MDB no próximo pleito, mas sim em equilibrar as forças majoritárias, já que em quase todos
os municípios poderão surgir candidatos de correntes divergentes. Sobre a chamada Arena Livre, o
"pois dos 20
Governador disse que isso não existe,
deputados estaduais, apenas dois colocam-se cm
divergência em relação ao meu Governo".
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Rua Siqueira Campos. 368 - tal.i

—

tel.:

23-3286

-

ramtil

124

•

134

24.5951

4. Ai propoitai p«'a aquisição de ITN deverão ser apresenladai pelas Initltuiçôat Financeiras,
formulirio préprlo para
obtervarioi os limites estabelecidos no Item 2 deste Comunicido, uiiliundo
fim,
CiHi lipo, isslnado por dois diretores ou por funcionirlos devidamente credenciados pira essa
cujo» nomei a cargoi serão Identificados mediante aposlçio de Cirimbos.
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GERENCIA DA DÍVIDA PÜBUCA
(o) Gerente

1* Caderno

Brasília — O Senador Jarba.s Passa"virinho (Arena-PA) dl.sse onlem que
Congresvemos momentos difíceis, mas o
so deve empenhar-se no solução dos problemas para que a História não apresente a atual geração dos congressistas
"a Revocomo omissa." Acentuou que
lução não procura a vingança, mas sim
a Justiça, e não pune por motivos subailemos".
O lider do Ooverno Petrônio PorteIa, disse em aparte, também contestando o discurso proferido na quarta-feira
última pelo Senador Paulo Brossard
(MDB-RS», que "nenhum Presidente da
República foi forçado a assinar qualquer ato, mas que o fizeram por Imperatlvo.de Estado e para evitar consequencias piores."
Rui

Barbosa

Os primeiros 30 minutos do dlscurso do Senador Jarbas Passarinho foram
entremeados de apartes de vários Scnadores, principalmente dos Srs Paulo
Brossard, José Sarney e Luiz Viana, dcbatondo-sc a atuação parlamentar de
Rui Barbosa, que havia sido multo citado no discurso do representante do MDB
gaúcho.
A discussão cm torno de Rui chegou
Senador Eurla ser interrompida pelo
"estar a
co Resende, que disse
platéia esperando a grande polêmica entre os Senadores Passarinho c Brossard". O Senador Leite Chaves (MDB-PR), interveio
para afirmar que, ainda com estilos dlItreiHcs, os Srs Brossard e Passarinho
eram as principais oradores.
O discurso do vice-lider da Arcr.a
ainda estava no preâmbulo, quando o
Senador Heitor Dias I Arena-BAi defendeu o Ex-Governador Antônio Carlos
Magalhães. A discussão girou durante
cerca de 40 minutos, sobre o texto do
discurso do Senador Paulo Brossard, em
quo ha noticia .sobre o possível desvio de
10 milhões de dólares. O Senador Heitor
Dias disse que o Sr Paulo Brossard, oo
fazer acusações ao ex-Governador Antomo Carlos Magalhães, procurou, na
verdade, atingir a Revolução.
"Não houve — disse — desvio de 10
milhões de dólares, nem de nenhuma lmportancia. Apenas, dentro da dinâmica
contábil do Departamento dc Estradas
dc Rodagem da Bahia, porque todos cs
recursos recebidos pelo referido órgão
sào inscritos em uma caixa única para
crédito da conta corrente ECC-008, deuse. no interesse da administração, aplicação e.speclal ao dinheiro decorrente do
empréstimo.
Afirmou que todas as importâncias
sacadas pelo Derba saem dessa caixa
única. E à proporção que algumas quan-

tias saem para atender a esse ou aquele
encargo, outros valores dc origens diíerentes são escriturados na mesma conta.
"A Importância relativa aos lü milhões
de dólares, que tanto Impressionou o Senador oposicionista, correspondeu em
moeda nacional a CrS 73 milhões 550 mil.
Foi recebida no dia 31 de dezembro dc
1074 e registrada na cilada conta corrente, no mesmo dia — afirmou o Sr Heitor
Dias.

Presidência soluciona
O Senador Passarinho passou então a contestar "o discurso histórico"
do Senador Bros._ard quando afirmava
Castelo Branco e
que os cx-Presidentes "forçados"
Costa o Silva foram
a assinar atos cie exceção para conservar o
Poder.
O Senador Jarbas Passarinho começou a mostrar que o Ser.ador Brossard
errara em classificar a.s universidades.
Tanto estava errado que uni "correliglonário seu" pudera dizer varias inverdades nus universidades, como. por exempio, o de que os salários do Presidente
c Vlce-Prcsidentc da República eram
reajustados de tres em três meses.
Acentuou que não é pessimista e que
sc precisa sonhar porque não há nenhuma obra que o homem tenha feito capaz
de aproxima-lo de Deus pela grandeza.
sc náo for feita com uma pitada de sonho.
Disse que nos enlreveroS da vida deve ter-.se respeito pelo adversário e que
na própria luta de boxe não sc bate
abaixo da cintura, ma-, quantas vezci
somas nos vitimas das agressões daquoles que náo tèm o menor respeito pela
dignidade da pessoa humana".

Revolução
— A Revolução de 1964. como disse
um das seus eminentes chefes não íoi, à.
O importante é compreender que a Rcvolução até reclama a participação da
Opasição. mas não se pode pensar que
ela aceitará retlrar-sc da vida brasileira
como que acuada por imagens verbais,
delirantes às vezes, daqueles que embriagados pelas próprias vozes, dizem-se capazes de varrê-la, arrasá-la. destrui-la.
Claro que não podemos dar importancia maior aos que blasonam, mas é
imperativo não esquecer a ligação da
história. César, quando morto, tinha cm
mãos e não lera os nomes de todos os
conjurado.s: a Revolução não quer vingança mas justiça, que é uma palavra de
que ela não pode prescindir, inclusive
quando pune. porque não pune por sentimentes subalternos, por sadismo, mas por
obrigação de corrigir aquilo que lhe parece o mal".

"Os
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Projeto para Secretário de São Paulo
licitações
acha que Partidos devem
é aprovado
fazer uma aiitodepiiração
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Senador diz que Congresso
não pode cair em omissão

Brasília — Afirmando que os órgãos federais
não tem atendido às reivindicações do seu Estado,
o Senador Luis Viana Filho (Arena-BA) afirmou,
ontem, que a técnica divorciada da sensibilidade
política não Jevará a nada estável, dentro dc um
regime democrático permanentemente sujeito à critica e aos resultados eleitorais.
Ressalvou o ex-Chefe do Oabinete Civil da Presidéncia da República, que não subestimava a importancia dos técnicos no Governo, principalmente
numa época de continuados avanços tecnológicos,
mas advertiu que "os problemas podem ser resolvidos no silêncio dos gabinetes, mas as eleições somente se ganham no rumor dos comidos e na atenção aos desejos do povo".

Brasília — O Diretório
Nacional da Arena rcunc-sc
às 10 horas de hoje, no Audltórlo Milton Campos, do
Senado, sob a presidência
do Deputado Franccllno Pefazer uma
reira, devendo
comemoração especial do
12° aniversário da Revolução, através de discurso a
ser pronunciado pelo Senador Eurico Resende (ES), vice-lider govcrnlsta no Senado.
O Senador Eurico Resende passou todo o dia de ontem preparando o seu pronunclamento de hoje. Para
tanto, além dc uma série dc
documentos recolhidos por
seus assessores, o Senador
examinava todas as mensagens dos Presidentes da República desde o período do
Marechal Castelo Branco.

-

O Governo, todavia, teria na crise econòmica um motivo a mais para realizar
um outro tipo de política. Fechando-se
em si mesmo, pretende dar ele próprio a
solução a todos os problemas emergentes. Por isso sua linguagem é sempre a
linguagem do otimismo e da autoconfiajiça. Este mès deverá, segundo se-antecipa, ser anunciado um aumento i de
custo de vida bastante inferior ao registrado nos dois primeiros meses do ano.
Com o incremento das exportações, que
continuaram a subir, e a diminuição das
importações, registrar-se-ia a partir de
abril uma reversão de expectativas em favor da confiança na estabilização sem recessão. Embora não abra mão de uma taxa de crescimento do PIB, ainda que modesta, o Governo recusa qualquer prognóstico pessimista com relação ao andamento da economia e das finanças este
ano, ao longo do qual espera investimentos diretos de çdjsitaié externos da ordem
de 1 bilhão de dólares além de novos empréstimos internacionais.

Luís Viana queixa-se de
que órgãos federais não
atendem pedido da Bahia

Diretório
da Arena se
reúne hoje

Sexta-feira,

D

|p

— O Senndo
Partidos políticos do pais. desBrasilia
São Paulo —
descuidaram-se totalmente
aprovou projeto cio Sr Jofundados,
de que foram
sé Lindoso i Arena-AM) qu_
realizar uma auto depuração. Dentro do regime
de
altera a legislação relativa bipartidário. e havendo um processo seletivo restrià habilitação ãs licitações
to a dois Partidos apenas, a pequena parceia ue
públicas, incluindo existén- contestadores do regime tende a abrigar-se no MDB,
cia de certificado de qualltende
dade quando .se tratar de da mesma forma que a pequena parcela que
Arena".
na
escondeu-se
à
corrupção
industrializados
produtos
A opinião é do Secretario de Educação de Sao
como medida destinada a
melhor proteger o interes- Paulo, Sr José Bonifácio Coutinho Nogueira, emitise público.
da ontem durante almoço no Clube dos Repórteres
Esclareceu o Senador Políticos. Após afirmar que "ambos os Partidos preamazonense que atualmencisam se preocupar em realizar uma auto-depuração
te os maiores consumidores
disse que quando os militares braurgentemente",
do pais — as entidades da
ainsileiros afirmam que os objetivos da Revolução
"é certamente
administração direta c inatingidos,
"na
totalmente
foram
da
não
—
direta
obsessão do
a isso que se referem".
preço mais baixo, são vltlmas, pelas regras clássicas
que existe e o bem do pais
da concorrência, de oferta REFORMAS
exige a sua permanência no
de produto dc qualidade inO Secretário de Educa- Poder. Elas não sào um Poíerlor."
ollgárquico e constifoi claro ao afirmar que der
çáo
"a Revolução ainda
tem tuem a maior representação
TAXA DO LIXO
O Senador Benjamim Fa- multo o que faaer". mas ad- da classe média nacional.
Sobre as chances de_ remltiu que o blpartidarismo,
rah i MDB-RJ) criticou o "tal
formas políticas no pais, o
como está, náo pode
Prefeito da cidade do Rio
Coutinho
Sr José Bonliàcio "os
de Janeiro, Sr Marcos Ta» continuar, pois os Partidos
açondisse
Nogueira
que
A
homogêneos".
são
não
moyo. pela instituição da
história —que
a
tecimentos,
mlPoder
do
permanência
taxa do lixo.
um têm força própria — levarão
litar no pais, destacou, é "Se
— Quando a Prefeitura
a uma reforma politica. A
adquire, por um preço por fato e unia necessidade.
tempo, a Juventude de
seu
de
estáo
os*Partidos
políticos
muitos considerado exorblimporá reformas polihoje
desestruturados
forma
tal
—
—
um edifidisse
tante
mas eu acho que a poticas,
assueles
é
como
que
podem
cio para a instalação dc sua
brasileira, atualPoder?"
pulação
o
sede, numa cidade repleta mir —
No Brasil, as Forças mente, não quer a hegemodc prédios públicos em disArmadas constituem a or- nia do político sobre o adponlbllidade, náo se commais uniforme ministrador".
gaiuzação
preende a alegação de falta
de recursos, para Justificar
mais um tributo ã população carioca.
Acrescentou que "todos os
proprietários de domicílios
já contribuem com o Imposto Predial e Territorial
urbano que, pela sua natureza, se destina também ao
das despesas de •
custeio
Brasília — O Senador Mattos Leão (Arena-PR)
limpeza urbana."
as Forças Armadas brasileiras atuaram

Senador elogia ação das
Forças Armadas diante do
enfraquecimento politico

Senado
aprova nome
o TCV
para
Brasília — O Sr Gilberto
Pessoa. Subchefe do Gabinetc Civil da Presidência da
República, teve ontem sua
Indicação para Ministro do
Contas da
de
Tribunal
União aprovada
pela Comissão de Finanças do Senado, que interrogou pela
primeira vez um candidato
ao cargo.
A partir do Sr Gilberto
Pessoa, todos os Indicados
terão de ser ouvidos, a
exemplo do que Já faa a Comissão de Relações Exteriores do Senado em relação
aos embaixadores.

disse que
sempre como organização institucional a qual recorre a Nação quando as representações políticas
fraquejam e se armam ameaças internas de decomposição econômica e social.
— E, quando chamadas a intervir, jamais atuaram por objetivos outros que não o de obter um
grau mais apurado de organização social, como condição para um estágio politico superior, capaz de
o caos.
preservar valores históricos e impedir
PATRIOTISMO
O Senador paranaense
concorda com os analistas
políticos que vêem na atuaçáo das Forças Armadas
um i-flexo da sua própria
composição e origem, libertas de qualquer outra Ingerência que não seja a vocação dos seus Integrantes
para a carreira das armas,
tendo como denominador
comum o patriotismo e o
despreendimento pessoal.
— Analise-se o mais alto

quadro do oficialato das
Forças Armadas brasileiras
e será encontrada uma sintese do próprio Brasil. Estão
lá representados os vários
Estados, as mais diversas
origens étnicas e uma variada gama de raízes sociais,
de forma a demonstrar que
o militar brasileiro não representa uma elite pela origem, nem uma elite pela
conquista, mas tão-somente
uma elite pela ação positiva,
pela sua consciência politica
estável, culta e responsável.
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Deputado
denuncia
•mlário alto
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1» Caderno

Geisel passa hoje 4 horas em Delfim fala
Santa Rosa, onde começou do Brasil
a cultura da soja no Sul em banquete

Porto Alegre — Na visita dc quatro horas que
Brasília — O Deputado
Francisco Rocha (MDB-RN) fará hoje a Santa Rosa, Município pioneiro na
denunciou ontem os paga- plantação de soja no Rio Grande do Sul, o Presimentos feitos ao presidente
da
•rlti Companhia Nacional dc dente Geisel vai inaugurar a III Feira Nacional e a
da
colheita
abertura
simbólica
Soja,
assistir
à
Alcalls, Sr Edilson Távora
tjüe se elevam a Cr$61 mil um desfile de maquinaria agricola. Provavelmente
800 mensais, mais automó- ouvirá dos produtores apreensões quanto à comervel, residência em Cabo clalizáção externa, por causa da cotação da soja no
Frio com empregados e mercado internacional.
mordomia Ilimitada, alem
Como é a primeira visita de um Presidente da
de casa para hóspedes c República a Santa
Rosa (523 quilômetros a Noroeste
apartamentos
n o
quatro
receber o General
os
da
Capital),
preparativos
Hotel da empresa.
caraHoje
a cidade fará
há um més.
Geisel
começaram
As criticas pelos ven- feriado fe, dos 10 municípios vizinhos, onde já foi
cimentos exagerados — que. decretado
ponto-facultativo, deverão sair numeroainda dão direito ao pre- sas delegações. Santa Rosa espera, este ano, uma
sidente da Cia. Nacional dc safra de 1 milhão 900 mil sacas de soja.
Alcalls perceber dois salaKlaus, e do Governador
PROGRAMA
rias minimo.) de diária
Sinval Guazelli — o PreNa viagem para Santa sidente Geisel será agraciaquando viaja — acrescentou o parlamentar a denún- Rosa, o Presidente fará do com a comenda do Gran
cia de que "o Sr Edilson uma escala em Santa Maria M.ri.o da Soja. O Ministro
Agricultura, Sr Allsson
Tâvora paralisou comple- para troca dc avião. Será da
recebido pelo Governador PaulLncllí, falará cm nome
tamente as trabalhos da Sinval Guazelli que, a par- do Presidente.
subsidiária da CNA — Al- tir dai, Integrará a comiO programa Inclui, ainda,
canorte — empresa dc fun- Uva. Já em Santa Rosa, dcl- visita aos estandes dos cxdamental Importância para xará o aeroporto dire- positorce, descerramento da
para o parque da placa alusiva à sua visita,
a economia do Rio Orende tamente
III Feira Nacional da Soja.
desfile de máquinas agrícodo Norte e para o desenvolApós ouvir três discursos las, colheita de soja c aivimento brasileiro."
— do Prefeito Anacleto Gio- moço no Clube Concórdia.
velll i Arena i, do vice- Depois de almoçar o Prepresidente da Comissão sidente retornará a BrasiINCAPACIDADE
Executiva cia Feira, Sr Wil} Ua.
O Deputado Francisco
Rocha acusou o presidente
da Cia. Nacional de Alcalls
de incapacidade para o
exercicio do cargo, que lhe
"reCuiabá — Na visita que le militar (homenagem ao
foi dado apenas como
fará a Mato Grosso, dia 8 c 257° aniversário de funcompensa de uma derrota 9, o Presidente da Repúbli- dação da capital), à ligação
eleitoral em seu Estado".
ca será homenageado em da Unha de transmissão de
—
Dourados, Sul do Estado, energia Rio Verde—Cuiabá e
Essas nomeações
de 150 ao Início das obras da ro—
concorrem para com um churrasco
disse
e uma concentra- dovla Cuiabá—Cáceres. A
novilhos
.prejuízo do pais e nada ção popular à qual deverão tarde, após banquete oferesç/nam para o Governo, comparecer 80 mil pessoas. cido pelo Governador Garnem para os políticos, que Na capital, onde desembar- cia Neto, inaugura o Esàs 8h 30m, além de tádlo José Fragclll (Cr$ 80
possam a ter uma Imagem cará
várias obras, as- milhões, 50 mil espectadoinaugurar
negativa perante a opinião si-tirá a um
jogo entre o resi c assiste ao jogo.
publica.
A noite, o General Geisel
Flamengo e o Operário dc
Como homem de em- Várzea Grande.
assinará convênio dc consEntre os atas a que o Pre- titulção da Urucum Mineraprea — disse — sei que os
Geisel estará pre- ção S.A., empresa formada
incapazes ad ministra- sidente
a ligação pela Metamat-Mlneraçòcs
sente,
destacam-se
tlvamcnte continuam in- de Mato Grosso ao Sistema Matograssenses S.A., Grupo
cap. zes, mesmo que sejam Energético Nacional, com a Alcindo Vieira e Companhia
políticos. Não se faz o pres- nova Unha de transmissão Vale do Rio Doce. A nova
tigio da classe politica colo- de Cachoeira Dourada, em empresa, a partir do próe o lançamento do ximo ano, extrairá 100 mil
cando na administração pú- Goiás,
Prodcgran, Programa d e toneladas anuais de manblica os Incapazes.
Desenvolvimento do Grande ganes das minas dc UruHá que escolher os ho- Dourados, destinado à pro- cum, em Corumbá, fronteira
mens que, ao lado da sen- dução de 6 milhões de tone- com a Bolívia.
de recursos alimentaEm Dourados, o Prograsibilidade política, tenham ladas
res, principalmente trigo, ma dc Desenvolvimento da
condições de administrado- arroz e soja
Grande Dourados que o
res e não os que trazem
Presidente lançará, prevê a
MANGANÊS
como único predicado o de
Inclusão de 20 mun^tpty
terem concorrido a uma
Em Cuiabá, o Presidente que sc encontram sob à lneleição pela Arena e per- participará dc uma concen- fluência direta do Estado dc
tração, assistirá a um desfl- São Paulo.
dido essa eleição.

Visita a Dourados terá
churrasco para 80 mil

Paris — "O Brasil deseja
crescer com Justiça c equidade, porque possui recursos humanos e materiais
capazes dc dar base objetiva a essa aspiração", disse
ontem o Embaixador brasiletra na França, Antônio
Delfim Neto, num banquete
organizado pelo Centro de
Aperfeiçoamento dos Negocios da Câmara de Comercio de Paris.
Durante o banquete foi
apresentado um documento
sob o titulo França no Brasil: uma moda ou um tuturo?. Disse também Dellim
Neto que o Brasil, "como
todas as paises do mundo,
enfrenta problemas decorrentes de ampla desigualdade na distribuição pessoal
dc renda, assim como nu
distribuição regional desta
última".
Referlu-sc também a o
"processo de aglomeração
urbana que está provocando efeitos perniciosos" e aos
" roblemas apresentados
p
pelo nosso balanço dc pagamentos". Negou que no Brasil exista um desequilíbrio
estrutural, "Já' que, entre
1067 e 1973. nosso crêscimento alcançou 10r,. anuais, com um aumento do
Produto Nacional de 160 bllhões de dólares, enquanto
a dívida externa liquida aumen tou menos de 6 bilhões
de dólares".

Presidente do BNH será
o primeiro convocado
na CPI sobre habitação

Magalhães condecorado
exalta o respeito do STM
pelos direitos humanos

Brasília — Por proposta do Deputado Fernando Gama (MDB-Paraná), seu relator, o presidente
do BNH, Sr Maurício Schulman, será o primeiro
convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérlto instalada ontem para Investigar o desempenho
e comportamento de todos as órgãos integrantes
do Sistema Financeiro da Habitação.
O relator acha que n&o será fácil o trabalho
Deputado Dlb Cherem
dessa CPI presidida pelo
(Arena-SC), porque "entraremos num clpoal, onde há vultosos interesses e onde apenas o BNH e
seus agentes movimentam somas fantásticas".

Brasília — Ao receber onlem, no Superior Tribunal Militar, a Grã-Cruz da Ordem do Ménto Juridico Militar, o Presidente do Congresso Nacional,
Senador Magalhães Pinto, qualificou a Corte de
"aquele
palmo sagrado de terra, em que os direitos
do Estado não se exercem com a imolação dos dlreitos humanos".
Além de destacar a ação do Tribunal no resdireitos do
guardo da segurança do Estado e dos "é
um dos
cidadão, afirmou entender que o STM
mais altos pontos de encontro na nação civil com
a nação armada". Pelo STM discursou o Ministro
Alcides Carneiro, que realçou e apreciou o valor das
agraciados, além de dar destaque à ação dos Ministrás do Tribunal.
Supremo Militar e de JusDISCURSO
Mça".
— Aqui lavrou o Brasil os
Em nome dos agraciados,
o Senador Magalhães Pinto fundamentos de sua vocalembrou que a criação do ção politica e de sua fè
Superior Tribunal Militar democrática.
E adiante: "A
"precedeu a de todos os outros tribunal., brasileiras e segurança do Estado e os
data do alvará de 1» de direitas do cidadão nào
abril de 1808, quando a podem ter defesa maior e
sabedoria do Príncipe Dom mais legitima que a .oberaJoão VI o constituiu. Cha- nia da justiça sob o império
mava-se então, Con selho da lei".

Propaganda oficial pode
ir a exame de Comissão
O presidente da Câmara, Deputado Célio Borja.
recebeu requerimento do Deputado Humberto Lucena (MDB-PB), solicitando a constituição de uma
Comissão Especial para estudar em profundidade
todos os aspectos relacionados com a publicidade e
propaganda oficial em todo o país. a fim de .sugerir
projeto de lei com vistas a assegurar a probidade
administrativa.
O parlamentar paraibano — que citou o caso
ocorrido no Paraná, "onde um proprietário de jornais e emissoras dc rádio e televisão recebia verbas
substanciais do Governo do Estado para a sustei.tação de sua propaganda, e teve cancelados seus
contratos por motivos de natureza politlco-partldaria."
Considerou como argumento dc seu requerimento o editorial do JORNAL DO BRASIL, do dia
22 passado, Intitulado "Corrupção e Imprensa." Disse que "não sáo de hoje as denúncias sobre corrupção na administração direta ou indireta, federal. estadual e municipal, decorrente da contrataçáo dc publicidade oficial."
O MDB debaterá na Comissão Mista do Congresso Nacional que estuda o aumento concedido
ao funcionalismo público a 1.° de março último as
distorções salariais existentes, já que há uma dlferença dc 44 vezes entre o maior c o menor vencimento.

VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S. A,

DOCENAVE
Empresa do Grupo CVRD

iO

MUDANÇA DE ENDEREÇO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 143
BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO
TELEFONE:
PABX - 266-0772
TELEX: .
v 22730, 22249 e 22142

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública
CONCORRÊNCIA N.° 002/76
A Superintendência de Campanhas de Saúde Pú"SUCAM"
do MINISTÉRIO DA SAÚDE, torna publica,
blico, a quem interessar possa, que às 14,00 (quatorze) horas do dia 03 de maio de 1976, na Sala 715,
do 7° andar, do Edifício do Ministério da Saúde, à
Av. Brasil n.° 4.046, na Cid.de do Rio çle Janeiro,
procederá ao exame de habilitação preliminar para
qualificação dos interessados na participação da Concorrència n.° 002/76, destinada à aquisição, no mercedo interno ou mediante importação direta de l.OCO
toneladas métricas de BHC Hexacloro-ciclo hexano a
30°. de Isómecogama, pó molhável, para uso em Saúde Pública, segundo especificações técnicas WHO/
SIF/283, a realizar-se no dia 10 de maio de 1976,
às 14,00 (quatorze) horas, no mesmo local, conforme
condições técnicas estipuladas no Edital publicado no
Diário Oficial da União, Seção I, parte I, de 24 de
março de 1976, e que se encontra à disposição dos
interessados na Sede do Serviço de Material e Abaslecimento, à Rua Melo e Souza, 142, Sáo Cristóvão,
Rio de Janeiro, no horário das 11 às 16 horas, onde
poderão ser obtidas todas as informações necessárias.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1976
(a) Dr. Pelágio Parigot de Souza
Presidente da Comissão Instituída
Portaria SUCAM/RJ n.°

p/

.4/76.

Estava por nascer no Brasil
i empresa que aceitaria
s desafios do transporte total.
________________________¦ _____¦

Associe a liderança e tradição do nome FNV,
à tecnologia e experiência da Fruehauf: e está dado o passo
definitivo para a solução total em produtos e equipamentos
para os transportes em geral no Brasil.
Foi harmonizando atributos como esses que surgiu a
FNV-Fruehauf. Nasce com muitos anos na frente, contando
para tal com uma bagagem bastante antiga, sendo fruto das
melhores origens.
Acúmulo de experiência e tecnologia.
A capacidade de produção da nova empresa, bem como a
qualidade de seus produtos, é reflexo direto dessa feliz união.
É a FNV-Fruehauf, garantia de um futuro tecnicamente
bem sucedido no setor dos transportes.
A solução total.
O passo definitivo.

r

VIATURAS FNV-FRUEHAUF S. A.

Av. Brig. Faria Lima, .1544 -15.° and - Tel: 210-26% - Sto Paulo
Fábrica: Rodovia Pres. Dutra, Km. 261 - Pindimonhangdba - SP - Cep 12400
Filiais: Rua Guumbi, 1350 - Tel: 292-3059 - Sto Paulo - Cep 03021
Rua Jornalista G. Rocha, 73 Tel: 230-7200 - Rio de Janeiro - Cep 20000

I

Hoje com a presença do Ministro da
Indústria e Comércio, Severo Gomes,
inaugura-se a nova fabrica FNV-Fruehauf,
que vai contribuir positivamente para a
produção de viaturas e equipamentos para
os transportes.

-i

1
I
I
I
I
I

1 A Tecnologia
FNV-Fruehauf
projetou produtos
mais leves, para
carregar mais
carga com maior
velocidade e menor
consumo
1
í cie combustível.

I
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que teve de ser. contido pelos colegas

Ato-5 cassa o mandato de Lysâneas Maciel
Brasília — O Ministro da Justiça. Sr Armando
Falcão, distribuiu nota á imprensa Informando que
o Presidente da República cassou o mandato do
Deputado fluminense Ly.sancas Maciel e suspendeu-lhe os direitos políticos por 10 anos por ter
contestado a Revolução.
Os comentários sobre a cassação do parlamentar oposicionista começaram logo pela manhã
quando o Ministro Armando Falcão esteve no Paláclo do Planalto para um encontro com o Chefe
do Gabinete Civil, Ministro Golbery do Couto e
Silva. À tarde, depois que o Presidente Geisel conversou com o General Hugo de Abreu, o Ministro
da Justiça teve um encontro dc uma hora com o
Chefe da Nação, para, em seguida, o Assessor de
Imprensa, Sr Humberto Barreto, entregar aos jornallstas uma nota de 13 linhas sobre a cassação do
parlamentar emedebista.

Sem comentários
Conforme explicita a nota, o motivo da cassaçâo íoi ter o Sr Lysâneas Maciel, na sessão da Cadia 30 de marmara dos Deputados, realizada no"repetindo
graves
discurso,
violento
ço, proferido
ofensas ao Governo e ao regime vigente". Alegando que o Ministro Armando Falcão estava imposslbllltado de falar, o assessor de Imprensa da Presidência da República entrou na sala destinada ao.s
Ministros de Estado com um maço de folhas debaixo do braço ia nota do Ministro! e colocou-o
em cima da mesa sem proferir nenhum comentario apesar da insistência dos repórteres em saber
detalhes sobre o ato revolucionário.
No começo da tarde, no Palácio do Planalto, as
versões sobre novas cassações eram as mais contradltórlas. As Informações davam conta dc uma
lista de 12 deputados, inclusive o Senador Paulo
Brossard (MDB-RS), embora, oficialmente, os assessores presidenciais dissessem de nada saber. O
Sr Humberto Barreto, dizia:
Vamos dar um primeiro de abril no pais, não
existem cassações.
A previsão não se confirmou e o representante fluminense foi cassado depois de um encontro
do Presidente da República com seu Ministro da
Justiça. Ao término, depois de entregar a nota à
imprensa, o Sr Humberto Barreto disse:
Não existe nada mais para vocês hoje, até
amanhã.
A

¦ I*

nota

E' a seguinte a integra da nota do Ministro Armando Falcão:
"O Presidente da República, ouvido o Conselho
de Segurança Nacional, assinou decreto cassando o
mandato eletivo do Deputado federal Lysâneas Maciei • suspendendo-lhe os direitos políticos por 10
anos.
Na sessão da Câmara dos Deputados, realizada
no dia 30 de março recém-findo, o citado cy-parlamentar — cuja atuação, dentro c fora do Congrcsso, sempre se caracterizou pela cuntestação à Revolução — proferiu violento discurso, repetindo
craves ofensas ao Governo ao regime vigente."

Oposição nega qualquer
tipo de radicalização

¦
"

M
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O MDB não está radicalizando posições e nem
está agindo com intenção de contestar ou subverter a ordem. O Partido, porém, vive hoje sob emoção, não só pelas conseqüências políticas das recentes cassações, mas também pelas conseqüências
até de ordem familiar que atingem parlamentares
punidos pelo AI-5.
A declaração foi feita ontem pelo presidente
do MDB, Deputado Ulisses Guimarães, que nos últimos dias se tem revelado tim dirigente preocupado, não apenas com a sorte da Oposição, mas com
os rumos politico-partldários do país, neste período
jà considerado pré-eleltoral.

»:

Preocupação

No seu gabinete, enquanto atendia a chamadas
telefônicas e recebia vários parlamentares, na sala
de reuniões, para conversas reservadas, o presidente do MDB conversou com os jornalistas, não conseguindo esconder que além do cansaço físico, vive
hoje momentos de preocupação,
quadro que se
agrava diante do fato de que o Parlamento, atua.mente, "é um poder deslníormado".
Deputado Ulisses, o MDB está mesmo radicallzando seu comportamento, dentro e fora do Congresso, como pensam algumas figuras da Arena?
Bm absoluto. Nós já passamos por transes
Idênticos aos de hoje e sempre conseguimos superar
as dificuldades Internas e externas. Mas, é evidente,
e Isto ninguém pode Ignorar, que o MDB está emoclonado. Estamos pensando as conseqüências poli-• tlcas dos atos punitivos para o Partido e para o
pais, sem deixar de lado nossa preooupação, também,
pelas conseqüências de ordem familiar que atin** giram Nadir Rosseti e Amauri Muller.
«

Debates
Acrescentou o presidente do MDB, falando mais
baixo e imals pausado do que nomiaimente, que o
Partido continuará, "apesar de tudo, a atuar com
ftameza, mas pensando, sobretudo, nos interesses
do pais e nos interesses da própria agremiação".
Lideres da Arena estão afirmando que enquanto os debates no Senado continuam cm alto
apenas um festival de
nivel, na Câmara existe
agressões pessoais e troca de desaforos. O senhor
acha?
O Sr Ulisses Guimarães reconheceu que a tribiuia do Senado tem-se destacado, lembrando, porém, que a mesa da Câmara tem atribuições constltucionais e regimentais para coibir os excessos,
... policiando os debates e as publicações no Diário
do Congresso e a transmissão radiofônica na Voz
do Brasil.

Lideranças tratam da proteção

Cassado protesta da tribuna

Tarcísio Holanda

Ftíimarion Mossri

da Intensidade do.s boatos,
procuraram esclarecimento
Junto aos Presidentes da
Câmara e do Senado. O Sr
ANÚNCIO
Célio Borja. na presença dc
Ainda no mesmo dia, alguns deputados e jornallsquando o Sr José Bonifácio, tas. telefonou para o Sr
da tribuna, repeliu até com Magalhães Pinto. Ambos
expressões antl-regimcntals nâo dispunham de inforo discurso do Sr Lysâneas mações seguras.
Duas horas dopois, a casMaciel, o Deputado Fernando Lira (MDB-PE 1, e m sação ora confirmada. Anaparte, insinou que o lider tes disso. Jornalistas o
da Maioria estava ali a deputados cercaram o Sr
anunciar nova cassação, Lysâneas Maciel no plonànuma alusão a discurso an- rio. Ele praticamente não
terior, no qual fizera cri- tinha dúvidas dc que seria
tlcas ao comportamento dos cassado, ontem ou hoje.
Srs Nadir Rosseti e Amauri Pretendia discursar e o liVieira
Laerte
Muller no comício de Pai- der
meira da.s Missões.
assegurou-lhe a inscrição.
Naquele mesmo dia, ai- Alguns colegas .seus o aconmoçando no restaurante da selharam náo falar, mesmo
Naquela hora, Já era bem Câmara com o Senador Aci- porque ainda não ínra conmais calmo o ambiente do oli Filho (Arcna-PRi, e os firmada a punição. Ele ainCongresso, o Sr Lysâneas Deputados Fernando Lira da relutou, ao ser chamado
Maciel, levado pelo lider iMDB-PE' e Francisco pelo Sr Célio Borja e o viceBarros
Celso
Laerte Vieira e outros depu- Amaral 1MDB-SP1.0 Sr Ly- lider
tadas, deixara o gabinete do saneas Maciel já sentia que
(MDB-PI), tentou adiar seu
Sr Ulisses Guimarães, ru- alguma coisa Iria lhe acon- pronunciamento, mas não
mando para a sua residén- tecer. Disse, então, que con- havia arenista inscrito. O
cia. na Supcr-Quarira Norte tinuava sendo ameaçado Sr Lysâneas Maciel dirigiu302, deixando de acatar os pelo telefone, bem como sua se. então, k tribuna.
Falou em sessão regular
conselhos dos seus amigos mulher, Dona Regina. Telepara que procurasse uma fonemas anônimas á sua es- por alguns ni omentos.
Embaixada — do México ou posa diziam que estava em Depois, começou o tumulto,
da Venezuela — sugerlu-se. locais suspeitos e até foto- com ameaças de agressões
Mostrava-se calmo.
montagens haviam sido ícl- entre vários parlamentares,
muitos emedeblstas acusantas — revelou.
do o vlcc-lider governista
PREVISÕES
Cantidio Sampaio. O Sr CéA RETIRADA
lio Borja encerrou a sessão,
Lysâneas
A cassação do Sr
Dia 31 de março, quando sem antes ler os disposiMaciel, cujo nome sempre houve a sessão comemora- tovos regimentais que lhe
esteve cotado em todas as tiva do aniversário da Re- facultavam essa providénespeculações envolvendo pu- volução. o MDB não compa- cia.
Repetiu-se, então, o mesnições pelo AI-5. começou receu ao
plenário da Camaa ser mais comentada já no ra, numa atitude considera- mo episódio da cassação do
Sr Francisco Pinto em 1974:
final da tarde do dia 30, da "muito grave" pelo o Sr Lysâneas Maciel voltou
depois do seu pronuncia- Senador Petrônio Portela e à tribuna e continuou seu
discurso, com os microfones
mento no pinga-fogo, dc
que causou grande irritação
protesto contra o ato atui- ao Deputado José Bonifácio. desligados e sem nenhum
membro da mesa a dlngir
gindo as Srs Amauri Muller Dizia-se pelos corredores a sessão. No
plenário, onde
Rosseti.
Nadir
e
que nova lista de cassações continuavam as discussões,
Uni Senador arenista, o estava cm preparo. Não se- deputados da Arena e do
Sr Virgílio Távora, segundo ria divulgada devido ao 12' MDB. repórteres, fotografos,
e funciorevelações de amigos seus, aniversário da Revolução, nárioscinegràfistas Alguns
ouviam-no.
teria ouvido do próprio Pre- mas o primeiro nome seria senadores da Arena e do
sidente Geisel que o dlscur- o do Sr Lysâneas Maciel.
MDB também chegavam ao
so do ex-representante fluParlamentares que chega- recinto e muitos estranha"íora violento". As
minense
ram ontem do Rio, de Sáo ram o que estava acontecendo.
mesmas fontes acrescenta- Paulo e de outros Estados,
ram que o Chefe do Gover- nas conversas informais, CONFIRMAÇÃO
no teria acrescentado que contavam que as noticias
Antes de o Sr Lysâneas
a Mesa da Câmara era ouvidas davam conta da
Maciel
descer da tribuna, o
representante
suprimir
do
cassação
competente para
os excessos do discurso. O fluminense. Ontem, por vol- Presidente da Câmara rcSr Célio Borja, por sinal, ta das 16 horas, outro não cebeu a Informação d o
usou o seu poder de policia, era o assunto do Congresso, Ministro da Justiça de que
mas cópias do discurso fo- embora seus dirigentes e li- o representante fluminense
ram dlstrlbuidas no comitê deres partidários nada con- acabara de ser punido pelo
AI-5. No plenário, alguns
de imprensa e, no dia 31, firmassem.
deputados do MDB aplaudi,
o
vários jornais publicaram
AS NOTÍCIAS
ram o ex-deputado.
discurso praticamente n a
Quando o Sr Lysâneas
integra.
Pouco depois das 17 hoMaciel
deixou o Congresso,
ras, novas noticias corriam
Dia 30, à noite, houve
no
Inicio
da noite, alguns
LySr
do
uma reunião na residência plea Casa: além
deputados
do MDB chora12
10
ou
sancas,
outros
pardo vice-líder governista Jorvam. Nos gabinetes dos liatinseriam
lamentares
Vargas,
estando
presenge
deres, a movimentação
tes os Ministros Armando gidos pelo AI-5, inclusive
diminuía, mas o Srs Ulisses
Ousenadores.
dois
um
ou
Falcão e Hugo de Abreu, o
Guimarães iniciava outro
na
falavam
tros
os
possibilida
Arena
e
presidente
trabalho: o de pedir que os
colideres e vlce-lideres arenls- dade de o Congresso ser
Presidentes da Câmara e do
como
recesso,
locado
e
m
tas no Congresso. O pronunclamento do Sr Lysa- aconteceu a 13 de dezembro Senado interferissem junto
ao Governo para que fosse
neas Maciel era um dos te- de 1968, na edição do AI-5.
e
Vieira
garantida a liberdade do
Laerte
Os
Srs
mas do encontro e a oplnião foi unanime: o Gover- Ulisses Guimarães, diante ex-parlamentar.

Faltavam poucos minutos
para às 20 horas quando o
presidente do MDB, Deputado Ulisses Guimarães,
acompanhado do segundovice-presidente da Câmara
e do secretário-geral do
Partido, Deputados Alencar
Furtado e Tales Ramalho,
deixou o gabinete do Presidente do Congresso, Senador Magalhães Pinto, a
quem solicitara providéncias Junto as autoridades
no sentido de que fosse preservada a integridade fisica
do Sr Llsaneas Maciel.
Momentos antes, os dirigentes emedebista.. haviam íclto Idêntica solicitação ao
Presidente da Câmara,
Deputado Célio Borja.

no não havia gostado
seus termos.

dos

Na presença do cerca de 40 deputados, quase todos do MDB, o Deputado
Ly.sancas Maciel protestou na Câmara
contra o ato de cassação do seu mandato legislativo, num ambiente tenso ao
qual não faltaram os incidentes.
Informado da cassação do mandato
do Sr Lysâneas Maciel, o Presidente da
Câmara, Deputado Célio Borja. encerrou
a sessão da Casa c desligou o aparelhamento dc som. O Sr Lysâneas Maciel
mesmo assim continuou falando,

A grande tensão

Antes da cassação, o lider da Minoria no Senado. Sr Franco Montoro. procurava o líder da Maioria, Sr Petrônio
Portela, para Indagar se tinha fundamento o rumor da existência de uma lista de cassações que incluía os Senadores
Paulo Brossard e Marco Antônio Maciel,
assim como outros deputados, alem do
Sr Lysâneas Maciel.
O lider da, Maioria no Senado respondeu que esses rumores não tinham
fundamento, confirmando, contudo, a
cassação do Sr Lysâneas Maciel. A noticia rapidamente propagou-se pelos corredores do Congresso Nacional, espaIhando preocupações gerais.
Ao deixar o gabinete do Presidente
do Senado, o Sr Roberto Saturnino dlzia para o Sr Tancredo Neves:
Tenho que voltar ao plenário do
Senado. O Brossard esta preso Ia pelo
discurso do Passarinho.
Homem, não tale nesta paiavra (preso) — disse, sorridente c levando a mão direita ao coração o cx-Prlmciro-Minlstro Tancredo Neves.
Era mais de 17h30m e o Deputado
Lysâneas Maciel Já estava informado de
que seria cassado. As 16 horas, tranqüilo,
que estava
ele dissera a dois jornalistas "para
hoje
informado de sua cassação
ou amanhã". O Sr Lysâneas Maciel
procurou contato com o presidente do
MDB e o líder Laerte Vieira.
De lá saiu. com acompanhamento de
grande numero de Jornalistas e deputados oposicionistas. Ao passar no grande saguão verde da Câmara, deparou-se
com o Deputado Celio Borja:
Celio, me dirija a palavra, me diga bom dia. você e, afinal, o Presidente
da Câmara. O que é que ha?
Náo hâ nada. Há boatos e boaretrucou o Deputado fluminense.
tos

Discurso
Terminado o curto e seco diálogo, o
Sr Lysâneas Maciel foi para o plenário
da Câmara, depois de ter obtido do lider Laerte Vieira o temi» de 15 minutos
da 6essão da Câmara — entre 18hl5m e
18h30m — para usar da palavra em nome da liderança.
Um grupo de deputados recomendava-lhe moderação, ao que o Sr Lysaneas Maciel respondeu que estava disposto a falar a respeito da exploração
do ferro da serra de Carajás. Ele demonstra va não ter notícia oficial a respeito da cassação e pedia que algum colega, quando ele estivesse na tribuna, flzesse um sinal com o polegar indicando
a confirmação da noticia.
— Meus parâmetros, cassado ou náo,
sáo os interesses do povo brasileiro —
dizia. O Presidente da Câmara, ao passar por mim, passou ao largo. Vou manter o mesmo estilo de sempre. Achei suspeito que o Oélio passasse ao largo de
mim. A cassação em si não tem problema, mas ainda terei de enfrentar as
conseqüências.
A cassação foi confirmada depois
que o Senador Petrônio Portela, por telefone comunicou-se com o Palácio do
Planalto. Era a informação que circulava
na direção nacional do MDB e que chegara aos ouvidos do Sr Lysâneas Maciel.
O deputado dirigiu-se ao Presidente da
à tribuna, iniCâmara, quando subiu "Senhor
cidadão
ciando o discurso, por
Célio Borja."

-Da UDN ao radicalismo
O processo de cassação do cxDeputado Lysâneas Maciel, de 49 anos,
teve Início antes mesmo dc sua reeleição em 1974 sobre a Câmara Federal com 97.726 votos. Sua lntransigéncla sobre certos temas, chegava a
incomodar não só setores do Goverdo próno, mas também grande parte"um
Parprio MDB que, para cie, era
tido sem a menor autenticidade, pois
é um amontoado de tendências, algumas oposicionistas."
Defendendo posições consideradas
"esquerdistas", o ex-parlamentar iniclou-se, porém, na politica defendendo posições conservadoras, na época
do antigo Diretório Acadêmico Candido de Oliveira — CACO — da Faculdnde Nacionai de Direito, onde formou-se em 1950.
Filho dc udenistas e sobrinhoneto do ex-Governador mineiro Olegárlo Maciel, ele flllou-se à ex-UDN,
Pastor protestante como seu pai, que
teve inclusive de deixar Patos de Mi-

nas. onde nasceu, devido à censura dc
alguns amigos por sua conversão, a
religião o aproximou do Sr Aurélio
Vianna. Em 65, Já no ex-PSB, ele se
responsabilizaria pelo setor financeiro
da campanha do ex-Senador ao Governo da Guanabara.
Fazendeiro em Minas, antigo advogado da Nestlé e do Jóquei Clube
Brasileiro, casado com D Regina de
Moura CariJó Maciel e pai de três fllhos — Armando, Andréa e Antônio
Carlos — o Sr Lysâneas Maciel passou, em 1966, a defender presos politicos e acabou-se candidato a Deputado
federal no lugar do Sr Márcio Moreira
Alves, que teve sua candidatura impugnada. Mesmo com a queda da impugnação pelo TSE, Lysâneas manteve-sc candidato e acabou sendo o
quarto suplente do MDB com 10 mil
500 votos.
Em 1970, seu nome foi cogitado
para suplente do Senador Benjamin
Farah, mas preferiu concorrer mais

uma vez á Câmara, elegendo-se em
12<? lugar numa bancada de 13 parlamentares com 14 mil 600 votos. No
ano seguinte, ele organizaria com as
Srs Francisco Pinto e Marcos Freire
Autêntico do MDB,
o chamado grupo "combater
o Imobicujo objetivo era
llsmo da cúpula partidária". Sendo o
grupo bastante reduzido, náo tinha o
Sr Lysâneas Maciel grande projeção".
Um discurso contrário à regulamentação para o funcionamento do
o futuro
colégio eleitoral que elegeria"que
visa
Presidente da República,
apenas ao lançamento da candidatura de uni ou outro General", foi o
bastante para que seu grupo o lançasse como candidato á Vice-Presídéncia da Republica na chapa do Sr Ulisses Guimarães. Seu nome, porém, náo
conseguiu sensibilizar a maioria emedebista que optou pelo Sr Barbosa Linia Sobrinho, que acompanharia o
presidente oposicionista em sua campanha dc anticandidato.

"somos
E começou afirmando que
náo
somas
deputados e senadores, mas
parlamentares, pois este Congresso tem
consciência de que está contracenando,
porque vivemos numa farsa". Quando o
Sr Cantidio Sampaio pediu aparte, o Sr
Ly.sancas Maciel perdeu o equilíbrio emocional e afirmou enfático:
Não permitirei que assassinos e
torturadores me aparteiem. Aos berros os
dois trocavam insultos, enquanto se forma vam grupos mais exaltados do lado da
Arena o dn MDB, e» dispostas ate ao desforço pessoal. O Presidente da Câmara
resolveu soar a sirena e encerrar a sessão, por absoluta falta de condições.
Tu exagerustes, Cantidio. Tu és
uma pústula. Vai pintar o cabelo novamente, pústula — disse o Deputado Gftúlio Dias (MDB-RS).
Na Arena formava-.se um grupo exaltado, quando o Deputado Jorge Vargas
entrava no plenário solicitando a retirada de todos os parlamentares arenistas.
O Deputado Jnocèncio de Oliveira (Arena-PE' perguntava ao Sr Jorge Vargas,
enquanto o Sr Lysâneas Maciel resolvia
falar mesmo sem som e sem sessão:
— Se você quiser, eu vou retirá-lo à
força
O Sr Jorge Vargas e Aderbal Jurema, este presidente do MDB de Pernambuco. procuravam retirar os arenistas do
plenário, enquanto o Sr Lysâneas Maciel
pronunciava violento discurso. O lider do
MDB no Senado, Sr Laerte Vieira, procurou retirar-se cautelasamenic depois
que começaram as Incidentes entre os Srs
LysaneiLs Maciel e Cantidio Sampaio, este acusando aquele de comunista.
O secretário-geral do MDB. Deputado
Tales Ramalho. retlrou-se do plenário
ás 18hl5m. com a fisionomia carregada.
No gabinete do líder da Maioria, o Deputado Cantidio Sampaio dizia, pelo tele»
fone pura o Sr Jase Bonifácio, que havia
se retirado ás 17h30m. fugindo a qualquer contato com a Imprensa:
Eu virei a mesa.

Ato revolucionário
O Presidente da Câmara convocou
todos os parlamentares para o seu gabinete explicando que se tratava de um
ato revolucionário sobre o qual não cabia
qualquer exame ou comentário. De fislonomla triste, fumando muito, o Sr CéUo Borja mantmha-.se em silêncio.
Eles estão querendo que o circo
pegue fogo. com todos nós dentro —
dizia o Senador Saldanha Dérzy I ArenaMT), acusando um grupo de deputados
do MDB de tumultuar o ambiente.
Querem esticar a corda para que
quebre do nosso lado. do lado da instituição parlamentar. Nossa responsabilidade não é com a .sobrevivência pessoai. mas com a preservação da.s instituições — dizia o Deputado Siqueira
Campos, ao iado do Presidente da Camara. apreensivo.
O Deputado Álvaro Vale (Arena-RJ)
afirmava para os repórteres:
Os radicais de esquerda sentiram
a disposição do Governo. Jà que não
conseguem prejudicar o projeto de distensão, que acaba com as forças radicais
de esquerda. Essas forças tentam arrastar consigo todas as Instituições.
É evidente — acrescentou o Sr
Álvaro Vale —^ que o Governo náo vai
perder o controle da situação, o comando do processo de distensão. Este continua, com os atos de exceção servindo
para serem aplicados contra os que se
opõem à Revolução e náo se interessam
pela normalização do pais, interessados,
inclusive, em derrubar as instituições.
O Presidente do Senado. Sr MagaIhães Pinto, resolveu suspender a sessão extraordinária do Congresso Nacional, que se estava prevista para as 18h
30m de ontem. Quando alguém sugeriu
ao Sr Célio Borja que se comunicasse
com o Sr Magalhães Pinto sugerindo o
cancelamento da sessão, ele retrucou:
— Faço a minha parte. Alem disso,
o Senador é um homem prudente.

Ao retornar à Câmara, em 74. sua
maior luta foi em favor da constituia
ção de uma CPI que investigaria
violação dos direitas humanos, idéia
abandonada por seu Partido, além do
trabalho na presidência da Comissão
dc Minas e Energia. Em meados de
outubro do ano passado, o Sr Lysaneas Maciel esteve próximo do fim,
da Caquando provocou no plenário
mara um dos maiores tumultos do
Parlamento brasileiro, com um inflamado discurso. _
Além das acusações de ter recebido votos de comunistas, surgiu então
a primeira denúncia concreta: o promotor Osvaldo de Lima Rodrigues Jumor. da 2a. Auditoria do Exército,
apontava-o como responsável pelo Ingresso no MDB do militante comunista Arllndenor Pedro de Souza que havia sido designado Interventor do diretôrlo do MDB na 19a. Zona Kleitoral.
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Metrô suspende demolição Tamoyo
de prédio na Rua do Catete regulamenta
porque tráfego virou caos pedalinhos

Ao verificar o caos que se instalara no Largo do
Machado em conseqüência de alterações no trafego
(que duraram três horas) para possibilitar a demolição do prédio 296, da Rua do Catete, o engenheiro
Paulo Costa, do metrô, determinou a suspensão dos
trabalhos. A demolição poderá ser reiniciada hoje,
caso o Detran faça um esquema que permita o desvio do transito e o afastamento dos pedestres do
ir w local.
Dez operários passaram o dia de ontem escoH MM rando a fachada do
prédio 122, da Rua do Catete,
danificada com a queda da marquise construída cm
1881 com pedras, vigas de ferro e óleo de baleia e
5f"*Tfc
,que
ftfflí "tude não resistiu à acomodação do terreno em virdo rebaixamento do lençol dágua. Moradores
do local irritados com o barulho das obras noturnas
prometem enviar memorial ao Presidente Geisel.
QUEDA DA MARQUISE
Cerca das 4 horas da madrugada dc ontem, os moradores das 12 casas èxistentes nos fundos do número
122, da Rua do Catete, íoram acordados com um cst-rondo. Corroíam para a
rua, mas a passagem estava
bloqueada por pedaços da
marquise.
Minutos depois, atraídos
pelo barulho, chegaram
operários e engenheiros do
metrô. Cs moradores dan
três primeiras casas da vila
foram aconselhados a não
voltarem its suas casas.
Após vistoria, verificado
que não havia perigo dc
novo desabamento, a.s casas
foram deslntcrdltadas.
RESTAURAÇÃO

a Ecisa, empreiteira responsável pela obra, mas scl que
levaria 10 anos discutindo
na Justiça."
Outro abuso que os responsávcls pela obra comelem é encher a frente da
vila dc Hxo. Embora a coleta há multo não seja feita
na Rua do Catete, que também não recebe mais a visita do gari, recebi taxa de 11xo no valor dc CrS 440,00, o
que é um absurdo. Outro
problema que os moradores
da vila vêm enfrentando
sáo os tclclones, que sc encontram mudos desde agosto e, mensalmente, recebem
contas altas, que .segundo a
companhia sáo provocadas
pelos defeitos que as obras
do metro trazem aos cabos
telefônicos''.

As praias das ilhas de
Paqtictá cGovcr nador,
Botafogo, Sepetiba e Guaratlba e nas lagoas c lagos
dos parques da cidade sáo
os únicos locais do Municipio do Rio de Janeiro onde é permitida a exploração
comercial de atividades csportlvas e recreativas. A
autorização apenas será
concedida às empresas que
sc dispuserem a funcionar
das 7 às 18 horas. Os pontos
foram escolhidos pela Secretaria dc Segurança Pública.
No Regulamento do Llcenciamento c Exploração
dc Atividades Dcsjxirtlvas e
Recreativas no Mar, Praias,
Lagoas c Lagos dos Parques
da Cidade, ficou e.stabclccida a obrigatoriedade dc
que as empresas mantenham empregados cm
número suficiente e proporcional aos aparelhos expiorados, além dc marinheiros
c guarda-vidas devidamente
testados pelo órgão da Sccretaria de Segurança Pública (Corpo Marítimo de
Salvamento).

LARGO DO MACHADO

Ao cair, a marquise arrastou as portas dc ferro e as
vitrines da loja de materlais elétricos que funciona
no andar térreo do prédio.
Os enge nheiros responsavels pela obra mandaram
que os operáros tapassem
o buraco feito pelos pedaços
da marquise, c com isso criaram sério problema para
os moradores da vila. E' que
o cabo, que leva energia para as 12 casas, ficou soterrado e, ao ser chamada, a
a
negou-sc
Light
desenterrá-lo. Alega que a
tarefa cabe ao Metrô, a ela
cabe apenas ligar a luz. Os
moradores da vila não
sabem quando será restabelecldo o fornecimento de
energia.
O Metrô promete recuperar a fachada do prédio cm
quatro ou cinco dias. Com
isso, a loja de materiais elétricôs poderá voltar a funcionar na próxima semana.
O Metrô garante ressarcir
os prejuízos com a paralisação dos negócios. A fachada voltará a ter o aspecto anterior, porque todos os
prédios que não serão
demolidos foram restaurados. Apenas será utilizado
material moderno c náo
mais as pedras com 80 quilos e o óleo de balela.

O metrô iniciaria ontem
a demolição do prédio 290,
na Rua do Catete, esquina
do Largo do Machado, onde
Já funcionou a Casa do
Barbosa, unia das primeiras
lojas de moda do local. As
14 horas, operários da obra
interditaram com cavaletes
o lado do Largo do Machado em frente ao Cinema
São Luis. O tráfego, com
destino ao Túnel Rebouças,
Laranjeiras e Botafogo, passeu a ser desviado pelo lado
par do Largo do Catete, que
teve a sua mão de direção
Invertida.
O tráfego ficou tumultuamotoristas não
do. Os
obedeciam aos sinais dos
operários e tentavam dc
qualquer maneira entrar na
rua interditada. Logo, surgiram curiosos. Ocupavam as
calçadas e a rua. Alguns
passeavam sob a marquise
do prédio que seria demolido.
As 15h 30m. o transito da
Rua do Catete, a partir da
Rua Machado de Assis, foi
paralisado. Era para que o
guindaste que Iria derrubar
a parede do prédio pudesse
tomar posição. Da ponta da
lança balançava um peso de
ferro — que servira para
derrubar as predes — que
despertou logo a atenção
das crianças. Por quase
PERIGO
meia hora, o tráfego ficou
O advogado Hélio Miguel, interrompido para que a
dono da casa número 1 da pesada máquina pudesse
vila do número 121, está ser colocada na p o s 1 ç ão
apavorado com o perigo de exata. Logo um entrave
desabamento que corre a surgiu: a luminária da rua.
sua casa. Há seis meses, o Utilizando a lança do gulnMetrô Jogou em baixo a fa- daste um operário retirou-a
frente c em seguida cortou os
chada que ficava na"fizeram
cabos de energia elétrica c
da vila. Alega que
o serviço de qualquer o telefônico.
Nessa altura, o oaos
maneira" e sua casa ficou
sem amarração. A fachada tomara conta do Largo do
da casa saiu do seu alinha- Machado. A pista aberta ao
mento e as paredes mos- tráfego, que tem estadonamento nos dois lados,
tram fendas enormes.
— Já gastei Cr$ 30 mil não suportou o fluxo de
com a recuperação da ml- carros provocou engarranha casa, mas a falta de famento das Rua Bento Lisapoio deixa-me desespera, boa e Machado de Assis
do. Poderia entrar com com reflexos na Praia do
ação de Indenização contra Flamengo.
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PROIBIÇÕES
Nas lagoas p lagos dc parques, só serão permitidos
pedalinhos c barcos sem
motor até três metros dc
comprimento. No mar,
poderão ser explorados flutuadores c pedalinhos ou
equipamentos semelhantes
estáo proibidos, assim como
alugar aparelhos ou barcos
a menores de 18 anos.
Aos menores de 14 anos,
será permitida a utilização
dos aparelhos, desde que cste Jam acompanhados do
pai ou pessoas «maior de
idade que ficarão responsávcls pelo aluguel. A oi
menores de cinco anos é
proibido o uso de quaJqucr
um dos aparelhos, mesmo
acompanhados de seus pais.

Obra publica
no Rio tem
estatística
No periodo de l9 dc janeiro a 31 de março foram requlsitadas à Comissão Coor.
denadora de Obras c Reparos em Vias Públicas
(CCORVP) 1 mil 963 licenças para execução de obras,
das quais 629 já estavam
previstas no cronograma dc
1976. As 1 mil 334 restantes
foram obras de emergência,
principalmente, na Zona
Sul e Centro.
Durante o mes de fevereiro, na Zona Sul houve 97
obras normais e 138 dc
emergência; na Zona Norte,
61 normais e 161 de emergència, e no Centro, 30 normais e 131 de emergência.
Nesses locais a maioria das
obras pertenciam à Light.
O pronograma desse ano
prevê a realização de 101
obras da Light, 179 da Telerj, 62 da CEG, 33 do metró, 13 da Seria e cinco da
Cetel.

Reunião vê
progresso
de regiões

Técnicos das Secretarias
de Planejamento do Rio e
de São Paulo reúnem-se hoJe para discutir como dlsctpllnar o desenvolvimento
urbano e rural no Vale do
Paraíba e ao longo das rodovlas Rio—Santos e Dutra.
Esta é a segunda reunião
se realiza para discutir
Com pás e palha seca, além de dois caminhões que
o
problema.
rede
basculantes, 30 garis da Comlurb acabaram
O Programa Especial do
mover ontem à tarde o óleo que havia aparecido
foi o
Norte Fluminense
quarta-feira de manhã nas praias da Barra da Ti- motivo, ontem, de reunião
O
dos
Bandeirantes.
do
Recreio
problema,
e
juca
entre técnicos das Secretadisseram, não foi tão grave quanto o que ocorreu rias de Planejamento do
nas praias da Ilha do Governador.
Rio de Janeiro e da PreO trabalho apenas não foi mais rápido porque sidência da República, que
o movimento das ondas forçava seguidas interrup- acertaram esquemas para
dos
ções, obrigando os garis a esperarem que a areia verificar e o a rendimento
de
viabilização
raspagem.
a
projetos
retomarem
então,
óleo
o
filtrasse
para,
Cerca
de
novos
recursos.
esseca
Nos pontos de maior concentração, a palha
80ro dos recunsos deste proretirado
depois
era
óleo,
o
absorvia
que
palhada
grama são destinados à ascomo lixo. Enquanto esperavam, os garis capinaram slstèncla técnica, extensão
os arredores.
rural e pesquisa agrod'Àgua, da Petrobrás, tem pecuária.
FORA DA BARRA
meios e competência para
Ao constatar na manhã Investigar as origens do
de anteontem a presença derramamento dc óleo, ende óleo nas águas e nas quanto a aplicação de muiareias da Barra e do Re- tas aos infratores cabe à
creio, a Patrulha Naval da Capitania dos Portos. No
Capitania dos Portos comu- caso da Barra e do Recreio,
nicou o fato ao Centro de praias fora da Baia de GuaOperações da Secretaria de nabara, acreditam os funclSegurança do Estado. Este onárlos da Petrobrás que
Em decreto assinado onconsiderou pequena a ex- tenha havido acidente, náo
tem, o Prefeito M a r o o s
comunicado, com alguma
tensão do acidente examideu o nome do huembarcação naquela região. Tamoyo
nou a qualidade de óleo, de.
Manoel da Nobremorlsta
serviços
Baia,
os
da
Dentro
O
resulrlvado de petróleo.
tado foi Informado à Fun- dessa natureza sào coor- ga. recentemente falecido, a
dação Estadual de Enge- denado pelo Gepol — Gru- uma nova praça no bairro
nharla do Melo-Amblentc e po Especial de Controle da do Catumbi, que fica no laAmbiental
por do impar da Rua Itapiru,
à Comlurb, para a execução Poluição
óleo — constituído por dlda limpeza.
Segundo a FEEM A, versas áreas governamen- e próximo ao Largo do
Catumbi.
somente o terminal da Ilha tais.

Manoel da
TSóbrega é
praça no Rio

Governador fica preso em
elevador de hospital f/ue
lavou tudo para recebê-lo
Irritado por ficar preso durante nove minutos
cm elevador enguiçado — ele recebeu ajuda para
sair do carro que descera diretamente do primeiro
andar para o poço — o Governador Faria Lima encerrou ontem visita dc uma hora e meia ao Hospitai Getúlio Vargas, dc paredes c pisos ainda úmidos da limpeza feita à última hora.
Do térreo ao terceiro pavimento não se via poncigarro ou palito de fósforo no chão; a maiode
ta
ria das enfermeiras c atendentes vestia uniformes
impecavclmente limpos. Mas o elevador — com a
comitiva do Almirante Faria Lima, diretores do
hospital e uma mulher grávida de três meses, que
acabou passando mal — estragou a boa impressão.
A SURPRESA ESPERADA
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Motor de ônibus funciona
bem com óleo diesel e agpa

Era o teste de funcionamento c
resistência dc componentes da bomba
injetora Bandeirantes, Invenção de
um técnico da CTC. o iugoslavo naturalizado Slavoljub Petkovic. Ela processa a mistura da água ao combu.stivel (gasolina ou óleo dlesei). O motor
funcionou com água-óleo. Agora, resta saber se ele consegue movimentar
um veiculo. A resposta será dada na
próxima semana.

Apenas o princípio
Contendo sua satisfação, não pro.
prlamente por ver seu Invento fundonar ("nunca duvidei disso"i, mas por
conseguir provar aos que não acreditavam, Petkovic foi o primeiro a atenuar o entusiasmo dos técnicos que
trabalharam com ele e de funcionarios da CTC que assistiram à experièncla.
— Esse teste mostra apenas que
os princípios teóricos estáo certos. Te.
mos ainda muitos desafios pela frente
para mostrar na prática que o motor
é viável.
Os desafios que Petkovic vai enfrentar são os testes do motor traclonando um ônibus para verificar
seu desempenho, torque, aceleração,
velocidade, economia de combustivc..
consumo e poluição. Esses testes serão
feitos na próxima semana em dia nào
revelado.
Montado na banca de tesles de
motores, na seção de retifica da garagem-sede da CTC. em Triagem, o motor usado como protótipo dá invenção
saiu de um velho ônibus, já encostado
pela Companhia. Movido a óieo dlései,
tem seis cinndios e 5 mil 300 ciándradas cúbicas.
De um lado, o reservatório de óioo
diesel alimentava o motor com o combustivel normal, utilizando o mesmo
sistema comum de bomba injetora. Do
lado oposto, adaptado à carcaça do
motor, uma pequena bomba, de cerca
de três quilos, com 42 componentes,
puxava água de um galào e a conduzia para o filtro de ar do motor.
A bomba injetora processava dois
trabalhos: sugava a água, em sentido
contrário à gravidade, que passava
pelo seu corpo e era distribuída pelas
seis válvulas através dc um condutor
único até o filtro de ar. O consumo de
água foi estimado em um litro por
hora. Para provar que era realmente
sugada e misturada, a água foi colocada em um depósito transparente.
Era visível a redução gradual do seu
nivel. Além disso, não havia perda

A visita, que seria de surpresa, perdeu em parte a
finalidade, porque três horas antes da chegada do
Governador, o diretor do
Departamento Geral de Organízaçào e Administração
dc Serviços de Saúde, João
Luís Marchou, apareceu no
Getúlio Vargas. Começou
então a faxina nas paredes
c nos pisos dos corredores
por onde deveria passar a
comitiva.
Quando o Almirante Faria Lima entrou no portão
principal, às 16h, faxineiros
davam ainda os últimos retoques na limpeza e cm alguns trechos visitados ele
notou paredes e pisos
úmidos.
Acompanhado pelo Secretário de Saúde, Woodrow
Pimentel Pantoja, ele foi
recebido no pátio pelo diretor Rachld Nadcr. No gabinete do diretor o Almirante
Faria Lima ficou uma hora.
Em seguida visitou varias
dependências — não entrou
no berçário nem no Centro
dc Tratamento Intensivo, a
que não tém acesso nem

médicos e enfermeiras dc
outros setores — at« o terceiro andar, onde chegou
cansado do esforço nas escadas.
As 17h 20m, depois dc inspeclonar o ultimo andar, ele
entrou no elevador, acompanhado lambem da gestante Ionlcéla dc Assis Almctda. Ao passar pelo primeiro andar o carro engulçou c parou antes de atingir o térreo.
Houve correria no hospltal c agentes de segurança
c funcionários tentaram em
vão abrir a porta. A apreensão aumentou quando se
ouviram soiuços de uma
mulher, vindos do elevador
(cra Dona Ionicéia que te
sentia mal).
Quatro minutos mais tarde o mecânico Dailton chegou com o administrador do
Getúlio Vargas. Avelino,
mas só às 17h 2Sm o defeito
foi reparado; ainda assim
o elevador desceu direto para o poço.
Médicos socorreram a
mulher, que chorava muno.
Ela informou que o Governador tentou conforta-la
enquanto estiveram presos.

Almoço com líderes
atrai os sindicatos

A primeira experiência com a bomba injetora criada por Petkovic
aprovou e a CTC promoverá teste com o ônibus em movimento

Para surpresa das Incrédulos, o
motor de um ônibus velho da CTC
montado sobre a banca dc testes, com
um tanque de óleo diesel de uni lado
e xun galão dc água do outro, entrando na mesma proporção, trabalhou
durante horas, de maneira cadênciada, cm marcha lenta e acelerada c
deixou escapar um mínimo de fumaça.

5

nem extravasão da água que entrava no motor, que funcionou oito horas ininterruptas.

Tempo
Slavoljub Petkovic é funcionário
da CTC ha quase três anos, mas seu
invento é mais antigo. Formulou os
princípios e desenhou e esquematizou
o funcionamento da bomba ao longo
de muitos anos. em várias empresas.
Ninguém acreditou muito nele. Só
agora, a diretoria da CTC se interessou e aceitou patrocinar a experiência e até comercializar a bomba, caso
ela aprove na prática.
Petkovic é supervisor técnico, tem
49 anos, dos quais 24 no Brasil, dois
enteados e um salário de CrS 2 mil
700. Ganhou alento com o entusiasmo
da diretoria da CTC e começou a trabaihar Intensamente no seu invento.
— Isso é quase uma obra de artc.sanato. Montei a bomba com peças
d material dc outros aparelhos. Alguns
componentes tiveram de ser adaptados no torno e na lima. Se aprovado,
vai ser diferente: tudo será fabricado e usinado, entrando em linha de
fabricação c montagem em série.

Poluição
Além da economia de combustivel, oue estima em pelo menos 30*t.
poluentes
a redução das elementos
das descargas dos motores é outra
preocupação do Petkovic. Sua bomba
injetora não substitui a original c nem
interlere no seu funcionamento ou no
do motor. Ela é um complemento, que
tanto pode ser adaptado como facllmente retirado. Apenas exige que o
veiou.o tenha mais um tanque, da
mcMiia capacidade do tanque dc combustivel. para a água.
O funcionamento da bomba, peb enunciado teórico, parece simples.'
c!a puxa a água do iese v.i.orio e a
:njeta no motor. Com o e;'.!o:-, a água
e atomlzada e dividida em suas par.es dc oxigênio c hldtogônlò, O oxigênio enriquece a mistura ár-combusiive'„ fo:mando os ga?es qu.\ em contato com a centelha das velas mo caso de mohtor a gasolina', explodem e
acionam os plstôes.
Petkovic explica que o ar tem em
sua composição apenas 30*; de oxigênio e por isso isso um motor não recebe uma mistura rica. Com a atomlzação da água injetada pela bomba
Bandeirantes, a mistura se enriquece
e melhora o desempenho do motor. O
efeito antlpoluiçào do invento é obtldo pela propriedade que tem a água
cm neutralizar o monókido de carbono e o dlóxldo de enxofre, eliminando
desses gases liberados seus componentes poluentes. Além disso, a mistura
agua-óleo dispensa a ação tetraetila
de chumbo, que é adicionado normalmente ao combustivel para aumentar
sua octanagem, diz Petkovic.

por Intermédio da Secretaria de Educação, para o ensino profissionalizante em
todos os sindicatos. Dia 24,
em Maria da Graça, Inaugurar-se-á a primeira escoIa desse tipo, construída pelos metalúrgicos. Compareceráo o Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, o
Governador e o Prefeito
Marcos Tamoyo.
Insistiu o Almirante Hcleno Nunes em que o almoço
nào teve objetivo poliUco *
durante ele "nem ao menos
se falou nas próximas eleições".
Pela manhã esteve no Palácio o delegado regional do
Trabalho. Luis Carlos de
Brito, acompanhado do
chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho. Paiüo Santos. Foram convidar o
Governador para a inauguração, na segunda quinzena, das subdelegaclas do
DE HOMEM PARA HOMEM Trabalho em Volta Redonda e Barra Mansa. InforApós o almoço o Coman- mou o delegado que outras
dante Baltazar da Silveira subdelegacias serão instaladisse aos Jornalistas creden- das em Campos, Duque de
ciados que "o Governador Caxias, Nova Friburgo e
não gosta de manter con- Niterói.
tatos de massa,-mas ce homem para homem, em conO CONVITE DO SAMBA
versa franca". E explicou o
encontro:
Ao receber e acenar con— Ontem (anteontem) o vlte do presidente da escola
Governador teve encontro Darque Dias Moreira, o Slcom o Presidente Geisel, o nhozinho, para festa em
trabalhador número um do sua homenagem, dia 24, no
pais, c hoje (ontem> ele se Palácio do Samba, da Manreuniu com outros.
Farta
gueira, o Governador
"No carO presidente da Federa- Lima comentou:
ção Nacional dos Portuá- naval nós devíamos ter desrios, Válter Meneses, per- filado mais rápido, mas
guntou ao Almirante Faria mesmo assim consegruimos
Lima por que, quando da chegar em segundo lugar".
Slnhozinho informou ao
constituição da Companhia
Docas da Guanabara, o Es- Governador que a Escola de
tado náo sc interessou em Samba Estação Primeira da
ser acionista. Respondeu o Mangueira, além do samba,
Governador que o Estado trabalha na assistência
do Rio dc Janeiro terá em social e incentiva o esporte
breve participação mais entre os jovens moradores
afetiva, após a unificação do morro. Ele foi acompados portos sob comando nhado na visita ao Palácio
único da Companhia Docas Guanabara pela chefe da
ala feminina, Neuma, pela
do Rio de Janeiro.
Ao presidente do Sindica- porta bandeira Lucinha e
pelo jornalista Sandro Moto dos Metalúrgicos foi pro- "reira.
metida maior assistência,

O almoço oferecido no
a nove
Palácio Guanabara
"nada teve
lideres sindicais
de politico". na opinião do
presidente da Arena. Almirante Heleno Nunes, e íoi
definido pelo Secretario de
Governo. Comandante Baitazar da Silveira, como
'agradecimento d o Almirante Faria Lima pelo cilma de paz reinante nos últimos 12 anos".
O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do c x Estado da Guanabara,
Adalberto de Oliveira, revêlou que o diálogo entre
Governo do Estado e sindicatos será agora constan.
te. porque "o Governador
nos disse que a qualquer
dificuldade nos poderemos
até telefonar para ele1'.
Todos os lideres saíra m
satisfeitos do encontro.

Estado quer Lixo de vila
terá coleta
progresso
sem poluição domiciliar
A população do Estado do
Rio de Janeiro cresce a
uma média anual de 365
mil habitantes e a ocupação
demográfica do território é
a maior do pais — 231
hab/Kma — comparável
somente a algumas cidades
do Japão e da Holanda. Oai
a Importância de que o
desenvolvimento do Estado
se faça a baixo preço ecoló.
gleo _ afirmou ontem o
Presidente da Fundação Estadual de Engenharia do
Melo-Amblente, Sr Haroldo
Matos de Lemos, em conferência no Clube de Engenharla.

A coleta de lixo nas 10
mil vilas tes denciais do Rio
passará a ser feita, dentro
dc 45 dias, de casa em casa,
em latões transportados em
carrinhos de mão. A aquisição desse material, segundo a Prefeitura, é um dos
p r i melros beneficios trazidos à população pela cobranca da tarifa de lixo.
Até agora os moradores
desses 100 ml domicílios —
informa a Prefeitura —
têm de levar as latas de llxo até a entrada da vila. O
recolhimento de casa em
casa não estava sendo realizado "devido à perda de
tempo com o transporte Indlvidual dos recipiente»".

Cartas
dos
leitores
_;
:A praia tem dono
"Bm carta ao .TB (28.3 —
O dono da praia) o leitor
Nelson Fernandes dos Sandiz haver lido que
' tas
''praia não tem dono; pertei.ee à Unlüo, mais precisamente à. Marinha, responsavel pelo litoral".
. Saiba o Sr Nelson Fernandes dos Santos que os proprletàrlos de terras vizinhas
.às faixas de marinha pagam
. à União elevadas somas por
um alvará de ocupação des. sas faixas, além de pagarem
. taxas anuais de ocupação
. das mesmas. São, portanto,
ooupantes legais da praia
que a União lhes aluga, da
. mesma forma que o Sr Nélson Fernandes dos Santos o
é do apartamento ou casa
aluga ao proprietário do
• que
Imóvel.
Dessa forma, também os
direitos de quem aluga e paça pontualmente seus aluguéls são diferentes dos daqueles que nada pagam —
no caso à União.
. Que tal, Sr Nelson Fernandes dos Santos, sc o Sr
alugasse uma casa com um
lindo Jardim de alguém quo
¦ lho viesse acampar no mesmo, deixando ao sair lixo,
dejetos, garrafas, latas,
plásticos, papéis e excrementos de toda ordem, além
de lhe depredar as plantas,
Incendiar a mata e perpetrar toda forma de obscenidades? Que faria o Sr
Nelson Fernandes dos Santos nesse caso?
De minha parte, posso
afirmar-lhe que, depois de
pagar quase uma centena de
.milhares dc cruzeiros de
laudèmlo e algumas dezenas de milhares de cruzeiros de anuidade da taxa de
ocupação da faixa de marlnha, não permitirei que
.pessoa alguma Invada minha propriedade, ou a praia
adjacente a ela, ainda mais
para deixar lixo e dejetos
(materiais e morais).
Existem, contudo, os
praias públicas adjacentes
as ruas (Copacabana, Fiamengo, Botafogo etc.) da
Cidade e que o Sr Nelson
Fernandes dos Santos podera freqüentar e, se for Intellgente, não as haverá de
. sujar para náo condenar
bcus semelhantes a viverem
no melo da poluição.
Essa coisa que se chama
ecologia é, aliás, realmente séria: se não ensinarmos
a nossos Irmãos quo limpeza é 6aúde, quem os haverá
de querer próximos?
Vamos ensinar Isto a todos: limpeza é saúde.
. Quando, então, gente educada e limpa entrar no seu
jardim, será um alívio poder recebê-los a todos com
um aperto de mão.
O Brasil todo será, então,
lindo, Sr Nelson Fernandes
dos Santos. Ajudemos a defender nossa terra.
Olímpio Faissol Pinto —
Rio (RJ)."
I — A proibição
vergonhosa
"Como leitora do JORNAL
DO BRASIL e amante das
•artes, apresento minhas
congratulações pelo esclarecimento dado ao público a
respeito da vergonhosa
proibição da exibição do espetáculo de bale do Teatro
Bolshoi.
Marina Silva Gomes —
Rio (RJ)."
II — Os passos para trás
"No dia da apresentação
para o mundo do Bale
Boshol, que dispensa comentárlos à sua importancia • grandiosidade para a
cultura universal, nosso
obscuro país caminhou mais
alguns largos passos para
trás.
As Justificativas para o
atentado íoram mais ilóglcas que o próprio ato, pois
a cultura é iun patrimônio
da Humanidade e está acima
de qualquer tendência ou
Interesse politico.
Tenho certeza de que um
. grande número de pessoas,
. mesmo sem ter assistido ao
. espetáculo, terá deixado de
. pensar apenas em futebol e
carnaval e, certamente, há
I de querer saber porque não
pòd« assltlr a um espeta, culo que foi visto em 111
, paises. Naturalmente desço, brirão que, além daquilo que
. lhe é permitido, existem col. sas mais Importantes e me. lhores para a mente.
Fernando Carlos Ferreira
da Silva — Rio (RJ)."
As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi. natura, nome completo e
legível e endereço. Todos
esses dados serão devidamente verificados.

JORNAL DO BRASIL
RI» di Janiiro, 2 d* abril d*
VlciPnaldenli Encutivot M.
Editor, Walter fonleur*

t. de Nascimento IriM

1974

Dlritori-Ptisldintlt Condeall Pereln Carmir*

D rpir.fi Itrnirrf da Cotia Campei
Oiratori lywel Salles

Razão e Emoção
Nos últimos anos a multidão dc personagens da vida politica brasileira teve oportunidades de sobra para aprender inúmeras lições.
Delas, a mais clara, a mais explícita e a mais
luminosa é, sem dúvida, a da falência do radi«ali.mo.
A característica decisiva do movimento dc
março dc 1964 foi a repulsa ao radicalismo. E
no próprio Governo do primeiro Presidente da
Revolução, o Marecbal Humberto de Alencar
Castello Branco, a história já encontrou a evidência dc um controle diário dos mecanismos
excepcionais que a Nação colocou a seus pés para impedir que eles sc transformassem cm elementos dc radicalizarão.
Os governantes que o sucederam, das mais
diversas formas, procuraram conjurar radicalisinos até mesmo entre as forças onde, ipor raciocínios mauiqueistas, eles mesmos ee encontravam.
Agora, nascido num pequeno cinema do
interior do Rio Grande do Sul, «ente-se novamente a bafejar sobre o país o vento radical. Isso pode ser atribuído ao ano eleitoral. Acreditar,
no entanto, em tamanha simplificação eqüivale
n reduzir a política brasileira a um campeonato
dc futebol, espécie de competição onde só os
jogos finais ou classificatórios são capazes dc
despertar atenções.
Por ser eleitoral o ano, o país precisa de
racionalismo. Por haver a imperiosa necessidade
de abrir as urnas, a razão deve ser sobreposta à
emoção.
Nem o MDB conseguirá melhorar seu piacar se o eleitorado tiver dc passar por um ano
de tensão para exercer .eu direito de voto, nem
o Governo conseguirá demarcar a sua base dc
apoio público se cia estiver colocada debaixo da
suspeita «lo temor.
A radicalização mie a política brasileira
vem através, ando é artificial. E nisso está o seu

maior perigo, pois sc houvesse um choque real
de facções representativas e sinceras, o aguçamento dos conflitos poderia conduzir a soluções
efetivas. Para espanto do país, os temas radicalizados não são os que definem a fase atual da
vida nacional.
As indagações nacionais não estão dirigidas
«obre a política e, nem mesmo, sobre a urgência
da questão institucional, mas sobre a economia
e seu reflexo no cotidiano social. Por aí não passam os ra«licalismos. Por não passarem, tornamse secundários e ate mesmo o uso da força deixa
dc sensibilizar, exibindo ao pais unia apatia
capaz de preocupar qualquer cidadão disposto a
indagar o futuro a longo prazo.
Os recentes debates parlamentares, com cxceções tão escassas a ponto dc poderem ser nomeadas, são dc nível pobre. Pode-se mencionar
o recente discurso do Senador José Sarncy, ou
a resposta que teve do seu colega Franco Montoto, como exemplos de um nível que deveria ser
copiado pelos seus pares. Ou ainda o pronunciamento do Sr Paulo Brossard, feito na quartafeira, durante o qual pôde ser fiel às suas posições e firme em suas críticas sem recorrer às cxcentricidades do radicalismo.
A questão nacional neste exato momento
não está na política. Está na economia. Nesta o.s
avanços e os recuos são mais caros. Os excessos
custam dinheiro, as vacilações sangram projetos,
os pequenos enganos de liderança refletem-.-e
nas contas nacionais. Aí, onde a realidade é
quantificávcl e o radicalismo não pode sc favorecer tia fumaça retórica, residem os maiores
problemas deste ano muito mais econômico do
«pie eleitoral.
Se Governo e Oposição compreenderem c. sa «juestão essencial, será mais fácil fazer com
que a Nação entenda um fato corriqueiro porém
esquecido em inúmeras ocasiões: o de que todos
fazem parte de um só nais.

Desestatização Mineral
Foi oportuno e sensato o pronunciamento
do Ministro «la. Minas c Energia sobre o destino das jazidas de fosfato «le Patos. Como se sabe. essas jazidas estão sendo exploradas a título
precário em unia usina-piloto pela Companhia
de Pesquisa dc Recursos Minerais, <iue, dessa
forma, provou a viabilidade do empreendimento.
O fosfato é ura elemento básico dos nutrientes elementares (NPK) de largo emprego na
agricultura e de importância para o desenvolvimento de projetos que requerem recuperação
<dc terras, a exemplo da região dos cerrados no
Brusil-Central.
Nossa indústria de fertilizantes é ainda jovem, fato decorrente das limitações ao desenvolvimento de uma agricultura moderna e mecanizada. Vínhamos utilizando fertilizantes cm
escala industrial apenas em algumas culturas.
Com o bootn que se registrou no comércio exterior dc cereais, com o excelente mercado que
predominou para o açúcar nos últimos anos e a
expansão das culturas de arroz ou de algodão
em regiões novas, a demanda «le fertilizantes começou a crescer rapidamente, exigindo vultosas importações.
A expansão de unidades de nitrogenados está sendo feita à custa da Petrobrás. O potássio
encontra-se emperrado com o rumoroso caso que
envolve as jazidas desse minério em Sergipe, e
agora o fosfato — onde já bá outros projetos privados com viabilidade constatada — balançava
entre o Governo e os capitais particulares.
A definição do Sr Shigeaki Ueki pelo capital
privado não esgota, entretanto, a questão. Nos-

so grande problema neste momento consiste em
suprir as empresas privadas com recursos suficientes para formarem o capital necessário à
tomada de riscos.
Os novos projetos em indústrias dc base ou
fornecedoras de insumos de que ainda somos çarentes requerem às vezes dezenas de milhões de
dólares, são de lenta maturação e não permitem
um giro rápido de capital. Ni*ssas circunstancias,
surgem dois problemas: em primeiro lugar, é
preciso formar e induzir a poupança para que
se dirija ao capital acionário. Em segundo lugar
é preciso, talvez, reeducar os órgãos controladores de fundos públicos para a conveniência dc
investir-.c mais em capital fixo, a despeito dc
não se poder ambicionar iun retorno imediato
ou um rendimento dos recursos investidos como
se aplicássemos em títulos de renda fixa.
Isso — que é fácil dizer — no fundo, cntretanto, envolve toda uma mentalidade administrativa e uma sólida formação ideológica. Outros países que desenvolveram rapidamente suas
indústrias destroçadas no pós-guerra verificaram
que a formação de sólidas lideranças empresariais vem em benefício da Nação imediatan.cnte. A empresa privada, motivada para a necessi«lade de trabalhar e competir com elevados indices de produtividade, mais eficiência traz à
economia. O episódio de Patos de Minas encerra, pois, um capitulo de nossas polêmicas sobre
como devem proceder pioneiramente as empresas estatais. Mas deixa outro aberto: — como
fortalecer os empresários privados que desejem
correr mais riscos?

Ensino Reprovado
Os espantosos índices de reprovação no concurso para o magistério estadual, cujos resultados
estão sendo agora divulgados, representam a constatação numérica dc um estado dc calamidade
sobre o qual as autoridades responsáveis ainda
vinham lançando até ontein o véu das conceituações. No Município de Duque de Caxias, todos
os que se candidataram ao ensino de Inglês e
Francês para quinta e sexta séries foram reprovados. Em Magé, ninguém passou na prova para
a cadeira de Matemática.
Lamentando o acontecido, a presidenta do
Conselho Estadual de Educação, professora Edilia Coelho Garcia, achou necessárin uma pesquisa que indique quais as escolas normais ou
faculdades que estão formando professores sem
"uma instituição
que não conqualificação, pois
segue aprovar ninguém merece ser fechada".
Eis aí uma nova maneira de ver as coisas
— e já tardava a «lescoberta de uma angulação
necessariamente prática c objetiva. Se a reforma vinda de cima, feita no papel, mostrou-se
inútil, é preciso encontrar soluções desta ordem
para uma verificação efetiva. De outro modo,
falaremos de reformas até o fira «lo século.
Os fatos parecera indicar que a crise mais
urgente é a do ensino médio, porta de acesso ao
ensino superior, igualmente enfermo. E no caso
específico do Normal, primeiro curso de ensino
médio a ser instalado no Brasil, os resultados

das provas de Caxias eqüivalem ao seu atestado
de falência.
Paradoxalmente, todos os 64 municípios do
Estado do Rio contam com Escolas Normais. O
quantitativo, que é a tendência da educação brasileira nos últimos anos, está aí exemplificado
de maneira expressiva, consagrado pela boa estatística. Mas etlucar não é quantificar; e vê-se
agora que o preço da quantidade foi a desaparição da qualidade.
Cora a crise do ensino médio — apenas um
aspecto da falência geral do nosso sistema educacional — a sociedade brasileira entra em um
gigantesco gargalo. Há ura circulo vicioso facilraente identificável: a má remuneração dos
professores do ensino médio, que não «são pagos
pelo nível superior que pelo menos em teoria
devem possuir, resulta numa didática deficiente, que produz maus professores e, consequêntemente, professores mal pagos.
Mas é inútil gastar projetos em cima dessas
antinomias. Não há projeto nenhum a não 6er
o da qualificação do ensino. E esse aumento de
nível não . erá obtido sem «pie se passe pelo crivo
a nossa máquina educacional.
Sem qualificação do ensino, a Revolução
que ora completa 12 anos não se sustentará, nem
no seu projeto de desenvolvimento nem na sua
passagem gradual a um estado superior de evolução democrática. A massa ignorante cria os
seus algozes.
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O binômio social
Trislão dr Athavde
Sc o fim da primazia talismo e do socialismo, 1776, o movimento curoda Europa e sua subs- durante o novo século. E peu dc 17S9, embora
tituição pelo nosso atual hoje representa o pivô do naturalmente com idéias
espirito universalista, espírito revolucionário e vindas da Europa. Essa
com a% promoção dos passional do século XX. democracia política, pordemais continentes, é a Bernard Groethuysen, tanto, foi absorvida pela
nota mais recente do que foi um dos mais burguesia c ligada ao
tipo de civilização que autorizados analistas dn surto d o capitalismo.
estamos vivendo — a espirito burguês, defi- Formava-se, com isso, a
segunda fonte temporal niu-o sinteticamente ern camada dominante da
desta civilização, her- duas palavras: eu sou. O nova sociedade. Em face
dada do século XIX, foi burguesismo é realmente dela, por sua vez elaborao impacto universal da a expressão do individu- va-se um movi m ent o
Revolução Francesa. O alismo. E esse indivíduo- concomitante de consciséculo XIX coincçou em Us7no foi o novo espírito, encialização das massas
17S9, como o século XX que o s revolucionários proletárias. E, com ela,
começou cm 1914. A áívi- das "Sociétés de Raison" o advento do socialismo,
são analítica áa História do século XVIII formu- como conseqüência e anpor séculos, se não é de laram, como filosofia da tidoto á democracia dè
todo arbitrária e até Revolução Francesa. Fi- tipo liberal, promovida
favorece a sua clarifica- losofia essa lançada, pela classe burguesa
dominante. Aliás, ambas
ção, (pois o tempo é sem- como se sabe, pelos enciessas
revoluções, franespírito
pre confuso. Como obs- clopedistas. O
norte-americana,
cesa
c
Voltairevolucionário
de
curas são sempre as origens, acrescentaria Tei- re foi de tipo racionalis- promoveram o primeiro
lliard de Charàin), essa ta. O de Rousseau foi de grande movimento d e
divisão por séculos deve tipo passional individua- descolonização, com a
sempre ser tomada cum lista. Esse racionalismo- independência das excolônias americanas.
grano salis. O século individualista é que inCom tudo isso, se forXIX foi marcado, histo- formou o espírito da
ricamente, pela supre- nova classe que fez a Re- moram os binômios burmacia dos fenômenos volução e dela se apode- guesi a-proletariado e
sociais sobre os fenô- rou.
cap italismo-socialismo,
O instrumento mate- que ficariam como simenos políticos. Essa
primazia do social, du- rial dessa nova filosofia nais típicos da herança
rante o século, se oarac- da vida foi a importan- social mais marcante do
terizou, pelo que pode- cia crescente do fenô- século XIX para o século
mos chamar de binômio meno econômico, no fun- XX. A consolidação do
social. Isto é a divisão da cionamento á a socie- espirito nacionalista
sociedade ocidental (e a dade, introduzido pela acompanhou dc perto esprimazia do ocidentalis- Revolução Industrial in- sa dicotomia social. Enmo só terminou com o glesa. A nova classe quanto as elites politicas
p olicentrismo inter con- transformou esse seu es- e culturais passavam a
tinental do século XX) pirito filosófico em poder dominar a nova socieem duas camadas, uma de direção politica e dade de tipo liberal, as
dominante e outra diri- econômica, incentivando massas, gradativamente
gida. Essa dicotomia foi a função da propriedaáe aliciadas pela expansão
gerada, depois do impac- individual e do valor do do ensino e pela conscito político-social da Re- dinheiro, como nervo da ência democrática, iam
volução Francesa, pela vida social. A partir des- consolidando as suas asformação e consolidação se espirito racionalista p i rações. Preparava-se,
de duas classes sociais, (contra o fideísmo trapois, no solo e no subsolo
sucessoras do feuáalismo dicional) e do espírito do século XIX, o germe
e do aristocratismo do individualista (contra o dos grandes conflitos do
"antigo regime": a bur- corporativism o me dienosso próprio século. Asvai) a nova classe bur- sim como o século XIX
guesia e o proletariado.
O teatro de Claudel re- guesa, original no seu es- sobrepôs ao jeudalismo
tratou, de modo magis- pirito e poderosa pelo aristocrático a nova ciastrai, esse advento social manejo das forças econô- se burguesa, com seu inda burguesia. Como o ro- micas da indústria e do d i vidualisvw democramance de Zola tinha an- comércio, se lançou na tico, legaria ao século
teriormente retratado a educação da nova socie- XX uma aspiração crêsascensão do proletária- dade surgida da Revolu- cente das classes operado. A burguesia teve ção. Empreendeu a sua rias a uma participação,
suas origens, até mesmo revolução intelectual, pe- ou pelo voto ou pela vioetimológicas, na Idade la alfabetização das mas- i lência. no governo da
Média, como represen- sas e pela cultura das eli- sociedade. Os extrematante dos habitantes dos tes. Tanto as massa como mos sociais do nosso
burgos, entre os habitan- as elites, portanto, se século, representados petes dos castelos e os do modificaram pro fun- la luta, direta ou indirecampo. A trilogia medie- damente pelo impacto, ta, do comunismo e do
vai, encerrada em 1789, teórico e prático, da fascismo ou do socialiscastelões, burgueses e nova ideologia, espalha- mo e da democracia, foservos da gleba (o clero da já çor todo o Ociden- ram uma lierança dessa
foi uma classe à parte de te. Inclusive emnossa dicotomia social, cuja soorigem espiritual), com América, provocando o lução não violenta só se
suas conseqüências poli- grande passo para a des- dará
por uma síntese e
ticas, foi substituída pe- colonização e para a imnão por uma antítese,
la dicotomia burguesia- plantação da democracia
como pretendem os faproletariado. Nasceu em nosso continente.
com a revolução de 89. Particularmente no» Es- natismos e sectarismos
nos
Consolidou-se com o tados Unidos, que aliás contraditórios qu*
desenvolvimento do capi- tinham precedido, em esmagam.
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Geisel c r i a no Ministério ESP divulga novas listas
Ministro do
e continua alta a taxa de
Exército do Trabalho o Sistema de
volta ao Rio Formação de Mão-de-Obra reprovação de professores
Juiz dc Fora — O MLnlstro do Exército, General Silvio Frota, retoma hoje à
tarde ao Rio de Janeiro,
depois dc uma visita de inspeção às unidades da 4o Rcgião Militar. Segundo seus
.assessores, o Ministro velo
conhecer de perto os problemas da área gerados pelo
recente
desmembramento
dos comandos da 4o Regulo
Militar e da 4o Divisão de
Exército.
O General Silvio Frota
chegou a Juiz de Fora às 9
horas de ontem, dirigindose para o Quartcl-Gencral
da 4o R M, onde íoi recebido com as honras. Com ele
vieram os Generais Antônio
Bandeira, Comandante da
49 DE: Ènio Gouveia des
Santos, Comandate da 4
BI, e Sérgio Ary Pires,
Comandante da Artilharia
Dtvislonárla de Pouso Alegre. Eles íoram recebidos
pelo General Aridio Brasil,
Comandante da 4o RM.
VISITAS
O General Silvio Frota
chegou ao QG da RM às 9h
30m recebendo a continència e passando em revista
as tropas na Rua Mariano
Procópio, que teve o transito interditado durante aigumas horas. Em seguida,
ele loi apresentado aos
oficiais que exercem
comando cn_ unidades da
Região e ao Estado-Maior
da 4° RM.
A tarde, o Ministro do
Exército inspecionou o 10°
Batalhão de Infantaria, o
4o Grupo de Artilharia de
Combate e o Batalhão Logistlco. Para a manhã de
hoje está prevista uma reunião com diretores da Fábrica de Armas Juiz de Fora, que deverá ser encampada pela Indústria Nacioliai de material bélico —
Imbcl.
RECOMENDAÇÕES
Segundo os assessores do
General Sílvio Frota, ele
não deverá tratar cm Juiz
de Fora de assuntos relacionados com a encampação
da fábrica de munições
sediada nesta cidade e que
está desenvolvendo projetos
para a produção dos mísseis
caboguiados do tipo cobra.
Este assunto poderá ser
debatido no final do mes,
quando vier à cidade o presidente da Imbel.

Bahia terá
mais ajuda
contra seca

Brasília — O Presidente Ernesto Geisel assinou
decreto instituindo no Ministério do Trabalho o Sistema Nacional de Formação de Mão-dc-Obra como
organismo coordenador e supervisor das atividades
de formação profissional no país. O decreto íoi assinado na manhã dc ontem, na presença do Ministro
do Trabalho, Arnaldo Prieto, durante audiência.
Na exposição de motivos, assinada pelos Minise do Trabalho, 6 explicado que
tros do Planejamento "aglutinando
os diferentes óra criação do Sistema
norestabelecendo
e
de
formação
profissional
gãos
mas e diretrizes para a definição da politica nacional dc desenvolvimento de recursos humanos, busca
ainda a harmonização com a educação permanente,
tendo como meio o desenvolvimento econômico e sociai e, como meta, o homem brasileiro".
jetos a que refere o artigo
IP da Lei n" 6207, de ló dc
dezembro de 1075, e propor
medidas de estímulo e
desenvolvimento que visem
à promoção profissional dos
trabalhadores.
Parágrafo único — A
constituição, competência e
atribuições do Conselho
Federal de Mão-de-Obra serão fixadas por ato d o
Ministro do Trabalho, para
o.s flua previstos neste Dccreto.
Art. 4"? — O.s órgãos que
integram, ou venham integrar-sc ao Sistema Nacional
de Formação dc Mào-deObra, desenvolverão suas
atividades e programas tendo em vtsta o melhor apreveitamento de recursos c
meios disponíveis, cm ambito nacional, regional ou local, visando a compatlbillzação de suas atividades
O DECRET"com os objetivos e metas
"Art. Io — Fica Instituído do.s planos de desenvolvimento do Governo Fedeno Ministério do Trabalho, ral e com a.s diretrizes do
o Sistema Nacional de ForConselho Federal de Mãomação dcMáo-dc.Obra
de-Obra.
como organismo coordenaArt. 5"? — Para a organldas
atividor e supervisor
zação, implantação o manudades de formação proflssitehçio cio Sistema Nacional
oni.1 no país.
de Formação de Mão-dcArt. 2o — O SLstema NaciObra, o Ministério do TraMãodc
Formação
de
onal
balho disporá de recursos
de-Obra con.stlUii-.se pelo
ordináriosc vinculado-,
do
de órgãos
conjunto
programados cm seu orsetor público ou privado,
camento anual, além dc redestinado a proporcionar
cursos de outras fontes.
formação,
dc
oportunidades
Art. 69 — O Ministério cio
q u a 1 i f icação, aperfeiçoadará apoio técTrabalho
mento, especialização e treic adminisfinanceiro
nico,
namento profissional a o
tratlvo à implantação e
trabalhador, cm todos os
funcionamento do Sistema
niveis, com vls-tas à sua
Nacional dc Formação dc
mais efetiva participação Mão-de-Obra, inclusive por
no processo dc desenvol- meio de auxílios e subvenvimento nacional.
ções à.s entidades Integrar»Art. 3<? — Fica transfor- tes do mesmo.
Federal
Conselho
em
mado
Art. 79 — O Ministério do
de Mão-dc-Obra o Conselho
os ate»
Consultivo dc Mão-de-Obra, Trabalho baixará
implantação
referido no parágrafo 4"? do necessários à
artigo 79 da Lei n<? 4 923, de da disciplina aprovada por
23 de dezembro dc 1965, que este Decreto.
Art. 89 — Este Decreto
terá as atribuições, entre
outras, de estabelecer nor- entrará em vigor na data
mas e diretrizes sobre a po- de sua publicação, revogalitica nacional dc formação das as disposições em conprofissional, aprovar os pro- trário".

POLÍTICA GLOBAL
"Na atual conjuntura do
desenvolvimento brasileiro
— assinala ainda a exposição de moUvos — impõe-se
a configuração de planos
nacionais dentro de diretrlzes que definam uma politica global de formação do
mão-de-obra, atendendo ús
áreas prioritárias, às novas
tendências e características
dc nossa força de trabalho."
Os Ministros destacam
que o desenvolvimento dos
recursos humanos dc uma
nação começa com a identltlcação das metas do país,
em termos de necessidades
globais e locais, sendo indispensável a estruturação dc
um programa de preparação de mão-de-obra que responda às exigências de uma
economia dinâmica,

Brasília e Salvador —
Com dados do Banco do
Brasil sobre a gravidade
dos problemas provocados
pelas secas na região dos
Municípios de Guanambl.
Brumado e Bom Jesus da
Lapa, onde a perda da lavoura foi total e o gado está morrendo por falta de
água, o Ministro do Interior, Rangel Reis, visitará a
Bahia na próxima terçafeira, para anunciar provldèncias do Governo.
Em Dom Basilio, outro
Município baiano muito
castigado pela estiagem qu«
passa dos três meses, o Prefeito João Alves adverte
que, se não houver 60lução
urgente para o problema
dos flagelados e se a seca
durar mais uma semana,
um saque ao comércio será
inevitável. A região cafeeira
ca C h a p a d a Diamantina
também sofre com a estlagem.

"Ensino
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A partir de hoje
mais um amigo na praça

Macaparana/PE
Rua Dr. Manoel Borba, 101

Queremos que você tenha cada vez mais amigos
do Norle ao Sul do Brasil.

Bcincrte
um amigo na praça
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Essa história suja se repele de rua em rua.
Nos mais diferentes lugares. Do mais distante
subúrbio ao mais distante bairro da Zona Sul.
Bem no meio dessas distâncias, entre os lixos
das feiras, está a COMLURB. Com seus 24
distritos incumbidos da limpeza das ruas de
feira. E que contam, para essa tarefa, com
milhares de homens, centenas de caminhões,
dezenas de carros-pipas irrigadores.
È com esse esquema bem-montado que a
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Segunda, feira. Terça, feira. Quarta, feira.
Quinta, sexta, sábado e domingo, feira.
Iodo diã e dia de feira no Rio de Janeiro.
Nossa cidade tem 182 feiras por semana.
Uma media de 26 feiras por dia.
E dia de feira é dia de mais lixo.
O lixo que a feira deixa.
Frutas amassadas que a freguesa não comprou.
Verdura mole. Escamas de peixe Papéis,
palna, caixotes ele, Um monte de etc,
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DETALHES
O Deputado Prisco Viana
(Arena-BA), que se reuniu
ontem com o Ministro Rangel Reis e técnicos da Sudene e da Codevasf, disse que
as medidas adotadas pelo
Governo para os Municípios
de Guanambl, Brumado e
Bom Jesus da Lapa são
idênticas às tomadas recentemente na região de Irecè.
Serão prorrogadas as dividas
vencidas ou com vencimen.to até 1977 e abertos novos
empréstimos para invéstimentos.
O Banco do Brasil emprestará capital de giro, inciusive para atender à si tuação de descapltalizaçâo de
alguns agricultores, já sem
condições de sustentar a
familia. Os novos financiamentos terão juros de 7%
ao ano. O Governo ampliará as frentes de trabalho e
lançará um programa de
perfuração de poços e m
diversas áreas.
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MÉTODO
PSICOCIBERNÉTICO

Seio Paulo — Com três
Niterói — Um convênio,
no valor do Cr$ 370 mil. as- meses de salários em atraslnado entre a Central de so. 100 operários da ConserMedicamentos c a Univer- vadora Boa Esperança
onrevoltaram-se
sidade Federal Fluminense Ltda.
vai permitir, ainda este tem. ao final da tarde, proano. a modernização e am- vocando tumulto diante da
-.•dc da firma Serv engpliação do Laboratório Civlllsan SA., em Santo
AlUniversitário Rodolfo
Amaro, onde trabalhavam
bino, desta cidade, respon- na abertura de valetas.
Antes, cruzaram os brasável pela analise dos proços por cinco dias. sem obdutos farmacêuticos e blolópela ter o paRamento e só ontem
distribuídos
picos
decidiram iniciar o moviCeme.
mento à porta da Servente,
A verba da Ceme desna Av das Nações Unidas.
tlnada à UFF será utilizada Com temor de que o prédio
na aquisição de aparelha- fosse invadido, o.s diretoresa
da empresa chamaram
pen. c realização dc obras policia para conter os trado
instalações
nas atuais
b a 1 h a dores, alertando-se
Laboratório, que funciona também a tropa dc choque
na Faculdade de Farmácia. do DOPS.
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Pagamento
em atraso
fló tumulto

Ceme faz
convênio
com a UFF
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O Success Motiva.ion Institute (SMI), atuando em
54 países no campo do comportamento
humano, constatou junto a industriais,
¦*____ * z m
comerciantes, empresários e
profissionais liberais: quase sem¦¦
¦#.
pre deixamos de fazer aquilo '#
que desejamos; ou porque 'jf
somos pressionados pelo meio
em que vivemos, ou porque ,
somos prisioneiros de hábitos já adquiridos.
Com base em pesquisas, o SMI desenvolveu
um programa fundamen- wS
f -'t__f
tado no conhecimento
da Psicocibernética.
' lia *F%
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Através dele, milhares
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de pessoas no mundo
________
inteiro vêm obtendo resul
¦
\
_4__\
fl
tados extraordinários.
A Psicocibernética permite
aplicar - sem esforço e
com eficiência -todoo
seu potencial em direção
às suas conquistas.
Peça informações
(não toma tempo) <
pelo telefone 232.4412.
SUCCESS A.OTIVATION INSTITUTE"
Inclusive domingo.
Caixa Postal. 618-ZC00.

Reprovado"
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Nunca tenho tempo para
dialogar com meus filhos.

Nenhum dos 60 candidatos a professor dc Porttigi-ês-Ing-ês (5.a e 6.*1 séries) em Cascmiro de
Abreu foi aprovado e casos semelhantes são a cons(ante nos resultados divulgados ontem pela Escola
de Serviço Público. Era a terceira lista de resultados
do concurso para o magistério estadual, onde a tônica continua sendo o alto índice de reprovações.
Os resultados rcfcrcm-sc aos Municípios de Macaé, Cabo Frio, Araruama, Saquarcma. Sáo Pedro da
Aldeia, Cascmiro de Abreu, Conceição de Macabu
e Trajano de Moraes. Funcionários da ESP disseram
a
que a maior parte dos reprovados candidatou-se
disciplinas de 5.a e 6.a séries, prova da má qualidade
dos Estudos Adicionais, curso que corresponde a
um prolongamento do Normal, mas que não tem
nivel superior.
ram aprovados. O mesmo
FRACASSO
aconteceu e m Araruama,
No Município de Maeaé com as cadeiras de Pornão houve aprovados nas tuguês-Inglés '5a. e 6a. sécadeiras de Estudos Sociais rios); Matemática (5a. e 6a.
(5a. e 6a. sérios), MatomátlPortuguès-Francês
ca (Sai e 6a. i. Educação séries).
(5a. a 8a. séries. c EducaFislea (1.° grau) e Linção Física (5a. a 8a. sérieS).
gua Portuguesa e Literatura
No Município de ConceicândidaA
única
Brasileira.
ta aprovada em Educação ção dc Macabu n e n h u m
candidato foi aprovado paMusical (5a. c 6a. séries,
Sandra Maria Crespo ra as disciplinas de 5a. a 8a.
Waked, fez a prova com séries do 19 grau c 2° graus.
mandado de segurança, já Em Saquarcma apenas um
que sua inscrição fora can- sc classificou para lecionar
colada, pois a documen- Estudos Sociais (5a. e 8a.
tação não cumpria o exigi- séries), c cm Trajano de
do; sua classificação depen- Morais um para PortuguêsInglês c dois para Estudos
de agora da Justiça.
Em Cabo Frio, as disclpli- Sociais (5a. a 8a. sériesi.
nas de Português-Inglês i5a. São Pedro da Aldeia teve
c 6a. e 5a. a 8a. séries, mais aprovado1;, cinco: ' dois
Matemática (5a. e 6a. sé- para Estudos Sociais 5a. c
riesi, Lingua Portuguesa c 6a. sériesi e, três para
Literatura Brasileira (29 Educação Fislea (19 grau).
aprograu), Geografia (29 grau», A lista nominal doshoje no
vados é publicada
Artes Plásticas (2.° gravn e
Educação Musical não tive- Diário Oficial.
Lvin
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COMLURB faz com que, duas horas depois da
feira, a rua seja a rua de novo. Limpa.
Desodorizada. Tranqüila. Exatamente como
deseja a Prefeitura da Cidade do Rio cie
Janeiro.
Para os moradores cio local, feira só na semana
que vem.
Mas, para a COMLURB. lem feira amanhã.
E no outro amahhã. E no outro. Sempre.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Uma cidade com 5 milhões de amigos.

COMUl-l:
Companhia Municipal de Limpeza Urbana

JORNAl DO BRASIL

Informe JB
A falia

dc t-onsitl-i-ração

A Comlurb está informando ao
distinto público que as pessoas atingldas pela taxa do lixo cm localidades rurais, onde por hábito secular o
ser humano queima e enterra as sobras, podem se dirigir ás autoridades para solicitar o fim da cobrança,
no que serão prontamente atendidas.
Já é alguma coisa. Inclusive porque ficaria extremamente dificil convencer uma pessoa a pagar por algo
que queima e enterra.
• •
O episódio, ainda que menor, permite uma singular meditação.
Imagine-se um cidadão vivendo
no meio da baixada carioca, sem dispor dc grandes serviços públicos, sem
telefone, água encanada e até mesmo
rede dc esgotos.
Certo dia vc chegar na rara correspondencia a discutida taxa do lixo.
Assombra-se e acha que o mundo cnsandeceu.

O cidadão que era dono da praça
e resolveu comprar uma vaga no sétlmo piso, pensando que era o sétimo
andar, descobriu, com o prédio pronto,
que estava no 11.°, pois além da numeração normal, o edifício tem os andares A, B, C e D.
•

* * •

Trecho dc um despacho do Juiz
Ivaldo Corrêa de Souza, o 42° substituto da Justiça do Estado:
— Se, quanto à autora, sem sermos hlpotréllcos nem antliwdáticos
ou sengraçantes imprizidos, e menos
ainda um intujuspcctico ou lncorubirubil, confessamos náo tomar bliens
do que sejam "nanja" e "quatlliquc".
Quanto à ré é didático recomendar-se
"oferece" e
a seu dactllografo que
"merece" náo tem cedilha, "preten"exelcncia" tem C deção" é com S,"recurssos"
X
não leva dois
e
do
pois
esses.

A menos que esteja em vigor uma
nova lei, a de que todos devem dever
tudo ao fisco, até prova cm contrário.

Não há fila
Ouvido no Palácio do Planalto:
— A cassação do Sr Lysancas
Maciel c conseqüência Imediata dc
seu discurso. Não há listas nem nomes
para próximas cassações. Pode haver
novos discursos c, então, novas conseqüências. Cada caso é e será um
caso.

Arena,

MDB c FGTS

Resolvida a pendência maternatica estabelecida em torno do Fundo
de Garantia, resta assinalar, no balanço final, que o MDB foi quem menos se movimentou para reclamar •
pedir a correção da tecnotaxação.
* » *
A Arena, que ainda é tâo timida,
teve maior mobilidade.
» <¦ *

De qualquer forma,
não foi comido pela
técnicos, isso sc deveu
te à determinação do
República.

imobiliárias

O Sr Francisco Horta está conversando bastante com o Sr Franclsco Torres, da empresa imobiliária do
nesmo nome.
E' possível que o Fluminense vcnha a fazer o mesmo que o Botafogo.
Dá o seu campo para um edifício e
muda-se. Neste caso, para a Avenida
Brasil.

Propaganda

Vai cair, em breve, o prédio onde
luncionou o famoso restaurante Zcppelln, cm Ipanema, onde está agora
a boate Oba Oba.

Rondon

•

Justices

Em seguida a Justiça terrena sc
manifesta e ele vem a saber que prccisa fazer a prova e informar à autoridade que não deve pagar.
Ele, porém, estava cm sua casa,
longe dc tudo, sem incomodar ninguém. Não passa pela cabeça da Comlurb mandar rever seu mapa. Ela, que
está interessada em receber, é que dcve ter esse trabalho, E ndo aquele que,
por não ter o que pagar também não
tem por que sc desculpar.
• •

Conversi.9
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Agora ele verifica que comprou
uma vaga para se livrar do.s engarralamentos nos estacionamentos e vive
engarrafado na fila do elevador, onde
n? vezes c obrigado a esperar até 10
minutos.
Enquanto Isso, um das elevadores
é de uso exclusivo do Detran c da Sccretaria dos Transportes, que moram
nos últimos andares do estranho cdlficlo.

resolvido

A asscmbléia-gcral da Usiminas
elege seu novo presidente no dia 20.
Chama-se Rondon Pacheco, exGovernador de Minas Gerais.

Em 1980
Se for cumprido o cronograma feito para os estudos, discussões c aplicação do Código Civil, ele estará em uso
a partir de 1980.

A critério
O Senador Paulo Brossard recebeu ontem uma carta do Sr Antonio
cx-Governador
Magalhães,
Carlos
baiano.
Como todo destinatário, se quiser,
pode divulgar seu • texto.
• •
O Senador discursou na quartafeira fazendo acusações à administração do Sr Magalhães na Bahia.

Elevador dc poderoso
O Edlficlo-Garagem Menezes Cortes nasceu, cresceu e vive torto.
Primeiro, era uma praça. Sobre ela,
o Governo do Estado resolveu constrair um edifício e vender as vagas.

se o dinheiro
ferrugem dos
cxcluslvamcnPresidente da

secreta

O Governo francês advertiu os
diretores dos dois canais de televisão
do pais para que ponham fim á propaganda clandestina nas suas transmissões.
TraUi-sc de impedir que o tclespectador seja bombardeado com piacas que circundam o gramado cnquanto vè um jogo de futebol ou que,
cm determinadas cenas, apareçam
mais rótulos de produtos que artistas.

A volta

do contrapeso

Apesar da determinação da Sunab pela qual o freguês de supermercados e açougues podem se recusar a
levar contrapeso na compra dc carne,
inúmeros comerciantes da cidade cstão obrigando os clientes a se conformarem com o logro c, o que é pior,
com a ilegalidade.

• • •

O consumidor, diante de situação
semelhante, deve agir á altura da situação: chamar a policia.

Ciência

muda

A Universidade Católica de Pelotas contratou um técnico japonta, Sadaharn Maklnuchl, para supervlslonar os trabalhos do Instituto de Pesquisas Marítimas, Fluviais c Lacustres.
Agora está procurando um interprete. O técnico, que só fala Japonês e
arranha mal o Inglês, llmlta-se a olhar
para o equipamento e sorrir para seus
acompanhantes.

Velha
Como
MDB fica
aparece a
Desta

ilusão
sempre acontece, quando o
do lado preto da situação,
tese da autodissoluçáo.
vez, brotou na Bahia.

Lance-livre
Retornou ontem a Paris o Sr José Adriano Castelo Branco. Reassume
suas funções na Embaixada.

Apesar de prometido para o começo do ano ainda não saiu o Plano de
Classificação do MEC.

Uma empresa carioca, empregando
know-how alemão, está construindo
casas no Vale do Paraíba a razão de
uma cada seis horas. A estrutura é
metálica, com revestimento normal.
São residências com seis cômodos.

Empresários franceses querem importar calças masculinas brasileiras.
Na França, a confecção de uma calça
consome, em mão-de-obra, cerca de
Cr$ 30. No Brasil, não chega a Cr$ 15.

Na próxima semana a Escola Superlor de Guerra terá novo Comandante em substituição ao General
Walter de Menezes Paes, que foi para
a reserva.
Quinze mil fichas de filiação partidária foram entregues nela Arena,
para distribuição pelas 13 Secretarias
do Estado do Rio.
No reservatório de Orós, o mals
importante do Ceará, será feita uma
tentativa de criação de camarão.
Flamengo e Vasco, que fazem o jo.
go principal de domingo, desejam colocar à venda 120 mil arquibancadas.
A direção do Maracanã abre mão
de 100 mil no máximo, por questões
de segurança. O recorde de renda em
jogos regionais, pela procura de Ingressos, deve ser quebrado.
A reprovação no concurso de maglstério no Rio foi considerado alto
com 80%. Em São Paulo ela chegou a
90%.
O DAC está convidando todos os
que pertenceram à primeira turma do
Curso Prévio da antiga Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos para uma reunião de confraternização
amanhã, às 18 horas, no Clube de Aeronáutica.
Os Cr$ 90 milhões destinados pelo
INPS à rede hospitalar do Estado do
Rio representam o gasto de custeio de
15 dias de funcionamento do Hospital
Getúlio Vargas.

Está se despedindo do Rio o Sr Roberto Chase, Primeiro-Secretário da
Embaixada Britânica.
O Governo está estudando nada
menos que sete projetos para Implantação de usinas e destllarias de álcool
de mandioca em vários Estados. O àlcool anidro será mesmo misturado &
gasolina, provavelmente ainda este
ano.
Uma missão africana integrada
por diversos representantes oficiais de
várias nações estarão na próxima segunda-feira em Minas Gerais. Vão
observar e testar os rebanhos bovinos
de zebu e comprar reprodutores e novilhas para seus países.
O Almirante Júlio de Sá Bierrenbach estará no próximo dia 7 no Rio
Grande do Sul para Inspecionar instalações e unidades subordinadas à
Capitania dos Portos.
A I.loydbrati foi escolhida agente
exclusiva transportadora da Comgas.
Este ano, pela primeira vez, o Japão deixa de ser o maior importador
isolado de minério de ferro do Brasil.
O Japão vai comprar cerca de 19 mllhões de toneladas de minério de ferro brasileiro, em 1970, enquanto alImportarão
guns paises da Europa
mais de 24 milhões de toneladas.
O Brasil exporta este ano 50 mil
aparelhos de TV para a Alemanha.
O metrô de São Paulo alcança este mês um milhão de passageiros.

Gaúcha quer
outra imagem
para mulher
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Porto Alegre — A Imagem
da mulher não deve mals
ser projetada como um objeto de consumo ou simples
consumidora. Esta é uma
que
recomendações
das
trouxe de Buenos Aires a
professora gaúcha Teresa
Noronha Carvalho, que particlpou do Seminário Rcglonal sobre a Participação da
Mulher no Desenvolvimento
Econômico, Político c Social.
"Nas Américas — disse —
a mulher é relegada a scgundo plano, por tradição
e mentalidade", fato que se
acentua ainda mais nus zonas rurais. No seminário de
Buenos Aires ficou decidida
a recomendação dc que os
meios dc comunicação náo
devem mals projetar a imagem da mulher como objeto
ou consumidora. E tal sugestão será apresentada aos
Ministros das Comunicações
dos países americanos que
se reúnem, em Junho, na
Colômbia,

Petrópolis
já conta
com DDI
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A troca de platinas coube ao Vice-Almirante
Yves (D) e à filha de Freire da Rocha (fundo)

Freire da Rocha é promovido
a Cont ra-AImi rante e ganha
na ilha das Cobras
platinas
A cerimônia dc troca dc
do Con tra-Al-

Arq ueólogos
pesquisarão
Sobradinbo
Salvador — Em 1967 foi
encontrado u m cemitério
Indígena na região dc Sobradinho. Ate o final do
mes. uma equipe de arqueólogos, chefiada pelo Professor Valcntino Calderón, vai
recomeçar as pesquisas numa área dc 4 214 quilômetros quadrados, onde está
situado o grande lago da
barragem de SobradLnho.
As pesquisas são autorizadas pelo Ministério da Educação c Cultura e fazem
parte de um convênio entre
a Associação de Arqueologia
e a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco (Chesf),
que financia o projeto e
fornecerá pessoal de apoio
para trabalhos topográficos
c fotográficos.

Assembléia
terá hoje
novo prédio

platinas
mirante Olavo Freire da Rocha, carioca, 48 anos,
promovido por merecimento atraves de decreto presidencial dc 31 dc março, realizou-se ontem na ilha
das Cobras. Coube ao Vice-Almirante Yves Murilo
Cajaty Gonçalves, que presidiu a solenidade no salão nobre do Corpo dc Fuzileiros Navais, retirar as
antigas divisa., e anunciar a promoção.
Ilene — a filha do ex-Capitão-de-Mar-e-Guena
— afixou as novas platinas de Contra-Almirante.
Antes, a banda marcial executou o hino Na Vanguarda e, em seguida, dois tocadores de gaita escocesa acompanharam com seus acordes a marcha do
soldado Edvaldo Batista dos Santos. Este, em um
vistoso uniforme de 1808, levou sobre a almoíada
de cetim os galões que a filha, emocionada, colocaria sobre os ombros do pai.
NOVOS CAMINHOS
Ao saudar o promovido,
o Vice-Almirante Yves CaJaty Gonçalves, Comandanle-G-.ral do Corpo de Fuzi"por
leiros Navais, disse que
certo náo serão sempre
amenos os caminhos que
vai percorrer. Mas tem os
Fuzileiros Navais a convicção de que ganham um
novo Almirante dc prlmorosas virtudes e qualidades de
homem, cidadão e militar,
dotado de Invulgar preparo
te c n i co- profissional que
multo elevará a nossa grel*'
— frisou.
O Contra-Almirante OlaRocha afirvo Freire
"'A da
motivação do meu
mou:
trabalho cu devo a meus
companheiros, aos seus anselos, seus justos desejos,
suas sugestões. Ouvindo-os
é que encontro forças para
continuar cm frente."
Em seu discurso Improvisado, ele emocionou a famiHa ao agradecer "pela compreensão que sempre tiveram cm relação à minha
carreira" e terminou com
um "agradecimento especial
a meu pai e meu filho (falecldosi que, para mim,
estão presentes."
A CARREIRA
O mals novo Contra-Almlrante da corporação é casado com D Dayse Bustamante da Rocha; e tem três fllhos: Ilene, Olavo e Gustavo Adolfo. Ingressou na Escola Naval a 26 de fevereiro
de 1945, sendo nomeado
guarda-marlnha a 9 de Ja-

neiro de 1950, segundo lugar
da turma.
Por antigüidade, chegou a
2"-Tcnente cm 1950, l*?Tenente em 1952, Capitâo-Tenente em 1955 e Capitãode-Corveta em 1960.
Por merecimento, foi promovido cm 1964 a Capitãode-Fragata; em 1969 a Cae,
pitão-dc-Mar-c-Guerra
anteontem, a Contra-Almlrante.
Nestes anos, ele recebeu
as Medalhas Militares de
Bronze e de Prata, a Medalha Mérito Tamandaré, a
Medalha Mérito Coronel Assunçáo e a Ordem do Merlto Naval no grau dc oficial,
além de sete citações merl

Os candidatos poderão se
Inscrever cm Brasília, no
próprio Instituto Hio Branco i8v andar do prédio administrativo do Itamarati);
Rio de Janeiro, na Avenida
Marechal Floriano, 196; São
Paulo, na Divisão dc Dlfusáo Cultural da Universidadc de São Paulo; e nas ReiUniversidades
tórias da.s
Federais de Porto Alegre.
Belo Horizonte, Salvador e
Recife. Os candidatos intiressados dc outras cidades
devem se dirigir, i>or carta
ou telefone, a um dos locais
dc inscrições, que serão gratul tas.
Pela primeira vez as provas finais e exames médicos
se realizarão em Brasília,
para onde o Instituto se
mudou depois de 30 anos de
funcionamento no Rio dc
Janeiro. Essa segunda fase
do concurso Incluirá tambem os testes elassifleatórios de Geografia, História
Mundial e Direito. Os aprovados de fora de Brasilia
terão pagas pelo Itamarati
todas as despesas de transporte, estada e alimentação.
ALTERAÇÕES
O vestibular, antes realizado cm quatro meses, foi
reduzido para dois c teve o
inicio antecipado para 19 dc
junho, com a prova cie Por-

O carnaval de 77 vai ser diferente: o sorteio para o desfile das escolas de samba, os critérios de
tórias. Sua última função julgamento e o número de arquibancadas serão alà Prefeitura menores
r-MaíoVdfSoíe Fu*f- arados, e a Riotur promete
acreditando
continua
Mas
que estas despeleiros Navais. gastos.
No pais, ele tem os cursos sas são parte dos serviços que o Governo presta ao
de Aperfeiçoamento de In- povo".
fantarla. Preliminar de CoO presidente da Riotur, Sr Vitor Pinheiro,
mando, de Comando e Estado-Maior para Fuzileiros anunciou esses planos, ontem, em palestra para as
Navais e Superior de Guer- alunas dos cursos livres do Instituto Superior de
ra Naval, e no exterior o Cultura Feminina. Como trabalho a ser executado
Enginner Office Advanced,
um escritoem Fort Belvolr, Virgínia, ainda este ano, citou a inauguração de
a
Iorque,
o Anphlblous Waríarc Plan- rio de promoção em Nova
participação em
nlng, cm Coronado. Califór20
de
feiras internacionais
países e uma visita a
"para vender"
nia, e o On The Job Traio Rio como local
maio,
Amsterdã, em
nlng, em Camp Lejounc.
congressos.
Estiveram presentes à ce- especial para
rlmòma de troca dc platlnas os Contra-Almlrantes
Paulo Gonçalves Paiva, Domingos de Matos Cortes e
Carlos de Albuquerque,
além de vários Capitács-deMar-e-Guerra, companheiros e familiares.

PROBLEMAS

O carnaval "é sempre um
problema para quem o organlza", mas o Sr Vitor PInheiro acredita que depois
da experiência deste ano
haverá pouca coisa a fazer
em 77 para que toda a festa
seja um sucesso. Por isso.
quase 10 meses antes já estão sendo elaborados o s
projetos de alteração da
íesta de 20 de fevereiro.
— As arquibancadas ser&o armadas em 700 metros
de pista e náo em 840 metros como se fez este ano —
dõ còi-onef fcrãeí BehYr disputado por 195 trabalhos. O autor é aluno do disse o Sr Vitor Pinheiro,
tratam de visitas e periodos curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Lede estágio de estudantes trás de Macaé. Outras seis peças foram premiadas, lembrando que, por erro de
junto à indústria carioca. a peça de Ricardo Vieira destacou-se entre os previsão de sua assessoria,
15 mil lugares não foram
a Assembléia Legislativa
4a. Coordenação Reinscritos

Estudante de Macaé vence
o I Concurso Universitário
de Pecas Teatrais, do SNT

nao ficou decicieelteiro mas não
dido se será construída uma
ponte sobre a Rua Dom
Manuel para ligar os dois
edifícios ou quais os serviços que serão transferidos
do Palácio Tiradentes para
o antigo Ministério.

Falsa ajuda
à Guatemala
dá prisão
São Paulo — A cabelelrelra Guaraciaba da Silva
Braga, 42 anos, casada, foi
presa ontem por arrecadar
dinheiro para as vitimas da
catástrofe da Guatemala,
em indústrias e lojas da periferla, fazendo-se passar
por policial. Trajando uniforme da Polícia Feminina,
Guaraciaba registrava os
nomes do.s colaboradores
num livro de ouro.
No Quartel do 3o BataIhão Policial de Choque,
Guaraciaba confessou que
em apenas dois meses como
falsa policial conseguiu arrecadar Cr$ 26 mil.

66 concorrentes
pela
_j
compreen- vendidos e dessa forma os
Amador
do. SNT, U. que
j d Teatro
_
.
.
?_#____._ <-,*_- _.
gastos com o carnaval con
de os Estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo
Minas Gerais. Os primeiros colocados ganham prê- tlnuaram maiores do que a
mio de Cr$ 15 mil, publicação dos textos em um receita,
Até agora sc recebia CrS 1
volume e auxílio para a montagem das peças
PREMIADOS

O SNT tem sete Coordenações Regionais e houve
um primeiro prêmio para
cada uma delas. A peça de
Ricardo Vieira, portanto,.
venceu na 4a. Coordenação
e ficou com o primeiro lugar na classificação geral.
Os vencedores foram:
Ia. Coordenação Regional
(Estados do Amazonas, Pará e Acre, Territórios de
Rondônia, Amapá e Roralma); Ilha da Ira, de João
de Jesus Paes Loureiro, do
curso de Letras do Centro
de Letras e Artes da Universidade Federal do Pará.
2a. Coordenação (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande cio Norte): O Tigre,
de Luiz Tinoco Filho e José
Admlr Macllc. O primeiro ô
aluno de Administração de
Empresas da Escola dc Administração do Ceará da
Fundação Educacional do
Estado do Ceará. O segundo, cio curso de Letras da

tuguès, Francês, Inglês, Historia do Brasil, Geografia,
História Mundial e Direito
respectivarealízar-se-ão
mci.te nos dias 2, 3, 4, 19,
22 c 2G. Os resultados deverão sair no dia 28. para
preenchimento da.s 30 vagas
existentes este ano.
tasc
Cios
A primeira
exames compreenderá as
provas de Português, Francés ou Inglês e História do
Brasil, com caráter eliminatório, e serão realizadas
simultaneamente nas sete
Capitais brasileiras onde foram feitas as inscrições.
Terminado o curso, com
sua fase final em Brasília,
os aprovados serão amornatlcamentc nomeados terceiros-secreiários (a primeira
classe da herarquia diplomátlca», com vencimentos
Iniciais de pelo menos C:$
6 mil, que aumentarão de
acordo com as promoções.
Trabalharão no minimo um
ano em Brasilia e depois
poderão ser enviados para
missões diplomáticas, ou repartições consulares brasileiras no exterior.
As exigências básicas aos
candidatos permanecem as
mesmas: ser brasileiro, ter
Idade minima dc 19 anos e
máxima de 30 e ter feito, ou
estar cursando segundo ano
ou quarto semestre, d e
qualquer curso universitário
reconhecido.

Riotur anuncia mudanças
e menores gastos para a
Prefeitura no carnaval

O Ministro dos Transportes, Dirceu Nogueira, presldirá hoje a solenidade de
entrega à Assembléia Leglslatlva do prédio que até o
mes passado funcionou
como representação de seu
Ministério no Rio. Ontem,
durante todo o dia, alguns
operários limparam paredes
e portas e Instalaram mlcrofones e alto-falantes para a cerimônia.
_»
7
As salas estão vazias há
mals de 15 dias mas no an— Você se Lembra daquele Vizinho que
Brasília
dar térreo ainda funciona
Ficou de Cueca na Sala de Jantar?, de Ricardo Meia Operação Mauá, com 15
funcionários e seis estagia- reles Vieira, venceu o I Concurso Universitário de
rios, que sob a coordenação
Peças Teatrais, do Serviço Nacional de Teatro,

tomará conta do prédio In-

!» Caderno

Brasilia — Moradia, alimentação e transportes
gratuitos, mais uma bolsa-de-cstudos de CrS 2 mil
300 líquidos, são as facilidades que têm os aprovados
no concurso para o Instituto Rio Branco. As inserições começam dia 14 c, entre outras novidades, as
provas finais serão realizadas em Brasília, com o
Itamarati pagando a.s despesas dos classificados.
As inscrições e provas eliminatórias serão realizadas em sete capitais e o concurso durara dois meses. Português, História do Brasil c Inglês ou Francês serão eliminatórias; este ano, o candidato escolhe uma das línguas estrangeiras, ficando a outra
como classificatória. Há 30 vagas para o curso do
Rio Branco.
LOCAIS DE INSCRIÇÃO

A partir dc amanhã Petrópolls passa a contar com
o sistema dc Discagem Direta Internacional para os
Estados Unidos, Canadá.
Alasca, Havai, Porto Rico e
Ilhas Virgens. Petrópolis é
a quarta cidade do Rio de
Janeiro a dispor da DDI depois da Capital, Volta Redonda e Campos, e a lia. de
lodo o sistema no pais.

D

Instituto Rio Branco abre
inscrições dia 14 e provas
finais serão cm Brasília

_ii _r "*F»
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Faculdade de Filosofia do
Ceará.
3a. Coordenação (Para!ba, Pernambuco, Sergipe,
Alagoas e Bahia): Dorotéla
Lourenço, de Maria do Socorro Mattoso, do curso de
História da Universidade de
Pernambuco.
5a. Coordenação (São
Paulo»:... E o Fulgor das
Estrelas Existe, de Luiz
Carlos Moreira, do curso de
Teatro da Escola de Comunicaçáo e Artes da Universlda.*c de São Paulo.
6a. Coordenação (Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul): Cliteminestra
Vive. de Marcos Caroll Rezende, aluno de pós-graduação de Fislco-Quimlca
da Universidade Federal òe
Santa Catarina.
7a. Coordenação (BrasiHa, Goiás, Mato Grosso»:
Monstro, Besta-Feira, Como
Saiu nos Jornais, de Edson
Guedes dc Morais, do curso
de Comunicação do Centro
de Ensino Unificado de
Brasilla-CEUGB.

em cada Cr$ 4 gastos.
Este ano conseguimos reduzir o prejuízo de um por
quatro para um por três, e
Isto porque não vendemos
os 15 mil ingressos — afirmou. Ao perceber a pouca
procura dos Ingressos, gastamos CrS 66 mil em anúncios, mas de nada adiantou.
OS DESFILES
O sorteio para o desfile
das escolas de samba deverá seguir uma nova orientação: as duas primeiras a
desfilar serão as que vieram
do II Grupo, como vencedoras. enquanto as quatro
principais classificadas no I
Grupo terão por sorteio o
3", 6v. O"? e 12"? lugares.
— Assim haverá um escalonamcnto mais racional e
escolas de samba de boa
categoria durante todo o

periodo cio desfile — expllcou o presidente da Riotur.
O julgamento também
vai ter alterações: náo mais
será dado um mesmo peso
— notas de um a cinco —
a todos os quesitos: sambaenredo, mestre-sa!a e portabandeira, comlssá de frente e bateria terão novos valores. E será acrescentado
novo item: canto.
— Nó* queremos ver todo
mundo cantando e isso vai
estimular os sambistas se
houver um valor — comentou.
OS TRABALHOS
Ao ser Indagado sobre os
trabalhos da Riotur, que
segundo as alunas do ISCF

„só apaiecem no carnaval",

o Sr Vitor Pinheiro disse que
em 75 participou dè feiras
internacionais em oito paises, Inaugurou centros de
informação turística no Rio
e em São Paulo, fez uma viagem "chatíssima" ao Canada para trata, da vinda da Sociedade Americana
de Agentes de Viagens e organlzou ou patrocinou várias feiras comerciais no
Pavilhão de São Cristóvão.
— Em outubro de 77 iremos Inaugurar um grande
centro de convenções na
Bana da Tijuca. mas este
ano vamos ter um escritório
funcionando em Nova lorque, junto ao Bureau de
Comércio do Brasil e partlciparemos de 20 feiras intcrnacionals — afirmou.
A viagem que ele fará a
Amsterdã em maio tem por
"vender a Cidade
objetivo
do Rio aos membros de
uma organização que coordona congressos e convenções em todo o mundo.
„»
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China quer que Cuba e União Sovié lica saiam de Angola

Pequim, Lusaka —¦ Após
abster-se dc condenar a
Aí.lca do Sul na ONU, a
China atacou vlolentamcntc a União Soviética por
sua Intervenção cm Angola,
destacando que, com a rctlrada das .orç aa"ossulrcafricanas do pais,
vlslonlstas soviéticos se
vêem numa situncâo embaraçosa, pois não têm pretextos para permanecer em
território angolano."
A agência Nova China
"mcnWra deliqualificou dc
de
a
explicação
berada"
Moscou para Intervir em
Angola. Os soviéticos Justiflcam seu envolvimento
ante ;. Invasão da Af.ica do
Sul, mas Pequim pergunta:
"O objetivo dc seus bombardeios devastadores na região dc Caxito e na frente
Norte eram os sulafricanos? Os milhares de
Inocentes que mataram
eram sul-africanos."

Muzorewa pede ajuda cubana
Nairóbi — Em discurso na Universidade Makerere. em Kampala,
o lider da ala radical do Conselho
Nacional Africano, Bispo Abel Muzorcwa, revelou que os guerrilheiros formaram um círculo em redor
das fronteiras da Rodésia e agora
podem iniciar uma ofensiva com a
ajuda da União Soviética e Cuba.

Pretória rejeita
resolução da ONU
Nações Unidas, Nova lorque c Joha nn esburgo — A
África do Sul rejeitou a
acusação de "agressão" a
Angola e nega-se a cumprir
de Indenizar esa exigência "danos
e prejuise pais por
zos de guerra", conforme
resolução aprovada na madrugada de ontem pelo
Conselho de Segurança das
Nações Unidas.
A China não participou
da votação e por nove votos
contra cinco abstenções —
Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Itália e Japão
— o Conselho, após quatro
dias de intenso debate,
aprovou a resolução que
' não menciona a presença
de forças cubanas em Ango: la, apesar dos esforços feitos no sentido de inculir a
denúncia por parte da China e Estados Unidos.
OS VOTOS

Os países que se abstlveram explicaram que sua
posição justifica-se ante a
não inclusão, na resolução,
de uma condenação a qualquer interferência externa
em Angola. O delegado chivotou
nês afirmou que não "corre
porque o documento
o risco de legitimar a intervenção dos sociale mercenáImperialistas
rios'" '(soviéticos e cubanos)
em território angolano.
A resolução, além de condenar a África do Sul e
decidir que o país deve
pagar indenização de guerra a Angola, pede a Pretoria para devolver equipamentos e outros materlais retirados do território
angolano, e o respeito à
6oberania, independência e
Integridade territorial d e
Angola, assim como a deslst/.ncla de usar N a m i b 1 a
como base de agressão contra o Governo de Luanda
e outros vizinhos africanos.
O Embaixador sulafricano Roclof Botha destn cou que a presença d*
tropas de seu país em Angola se destinava a proteger
as obras da represa do rio
Cuncne, financiada por
Pretória, acrescentando que
nada tem a devolver, pois
os únicos bens angolanos levados para a África do Sul
são propriedade pes.-_o.il de
refugiados.

Seu depósito o Prazo Fixo
rende muito mais no

substituído por um regime sócialista. Terça-feira última Muzorewa
viajou para Kampala para entrevlstar-se com o Presidente Idi
Amin, que no principio da semana anunciou ter colocado suas
Forças Armadas em estado de alcrta com o objetivo de Intervir na Rodésla, caso necessário.

Banco mercantil delnvestimentos&A.
só conversar com o gerente do Banco Mercantil do Brasil.

¦J^ülR-IMí ^W -H^CA /mm
comunica a implantação do
Projeto Vale do Munim-Maranhão,
ndo em 100.000 hectares, reflorestamento.
agricultura,pe<

ACUSAÇÕES CHINESAS
Para os chineses, o único
objetivo soviético em Angola é "apoderar-se dessa importante região estratégica
e aprofundar sua expansão
na África Austral." Por Isso
Moscou "desencadeou a
guerra civil no pais."
Revelou a agência que
desde janeiro de 1975 começaram a chegar a Angola
conselheiros soviéticos. Em
março houve grandes envios de armas e em setembro desembarcaram tropas
cubanas no pais, enquanto
a intervenção sul-africana
só começou a 23 de outubro.
O Times de Zâmbia criticou o Governo cubano,
que acusou a China de cooperar com a CIA e a África
do Sul na guerra angolana,
afirmando cm editorial que
tanto Pequim como Havana
e Moscou apoiaram o povo
de Angola em sua luta contra os portugueses.
Diz o artigo: "E' preferivel que Cuba evite criticar
outros paises socialistas, e
principalmente a China,
que demonstrou, com seus
programas e seus êxitos,
que se mantém na linha rcvolucionària socialista."

Segundo Muzorewa, os nacionallstas rodeslanos Já derrubaram
seis aviões do Governo de Sallsbury, que sofreu grandes perdas em
conflitos Isolados. A luta guerrllhelra, destacou, é a única maneira
de se manifestar oposição ao rcglmc do Premier Ian Smith que,
com a libertação do pais, será

i\|Ü

Por que aplicar em
reflorestamento no Nordeste.

100.000 hectares de área contínua para
reflorestar e integrar a agricultura,
pecuária e indústria. L>V\l^f_J

Neste aspecto, o Projeto Vale do Munim, Maranhão, oferece um
conjunto de benefícios que somente uma empresa que atua na área do
NORDESTE pode ofeiecer.A começar por incentivos fiscais do FINOR
industrial, um
para a implantação do complexo
investimento de mais de 400 milhões de
dólares, no limite máximo de 75% do
valor global do investimento.
Além de financiamento do Polonordeste,
Proterra, BNB e outros órgãos
governamentais, a custos reduzidos.
Junto a esses incentivos acrescenta-se a
isenção do Imposto de Renda por 10 anos.
Isenção de taxas na importação de
equipamentos e isenção parcial do ICM e
^ impostos municipais.
0 próprio Governo Federal, consciente da
florestas, criou vários programas prioritários,
potencialidade de nossas
visando uma auto-suficiência em madeira, papel e celulose, que
tempo a exportação em larga
possibilitará em pouco
inúmeros
escala, além de
programas de
reflorestamento
o
fiscais
incentivos
para
A cada dia, novos aumentos nos preços
da madeira e de-todos seus
subpiodutos, como a celulose,
o papel, a pasta mecânica, etc,
compiovam as inúmeras
vantagens de investimento
nesse setor.

A terra será aproveitada ao máximo.
Junto com o reflorestamento
haverá agricultura pecuária e
indústria. 0 empreendimento
integrado da Natura S.A
Jl
vai englobar, entre
!
outras atividades, a
implantação imediata de
¦ \V^àuma moderna serraria,

aumentando assim o
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valor de venda de madeira™^
nativa existente na área a ser refiorestada. A integração do projeto
é utilizada na
prossegue no seguinte principio: enquanto uma área
implantação do
pinus, outra é
imediatamente
ocupada com
o piantio
consorciado de
arroz e milho.
Com isso,
toda terra do Projeto Vale do Munim será rapidamente ocuoada,
sem que nenhuma área fique ociosa
Além disso, será iniciada a criação de um
rebanho bovino que em pouco tempo
deverá suprir as necessidades de
maténa-pnma de um moderno curtume.
E completando o projeto, o objetivo final
da Natura será a implantação de uma
. ^^_>
Por que aplicar seu
\tHeSt
Ám% ai]
HlK' ^1 mm* ^mwm\m
É.
__H ______L_____^______ __¦ 9
grande fábrica de papel e celulose
oa
__________i___fl ___¦__¦
¦
\ •«£___>_.¦
Incentivo Fiscal no
J _______________MI_________________________H
:S
branqueada para o aproveitamento
industrial das árvores em formação.
Projeto Vale do
¦ ____..'_B
m*
,___.'
tanto a localização definida pela
Para
Munim, no Estado
traz ao empreendimento um
Natura
^^B
___r
do Maranhão.
\ífi':
*
substancial apoio governamental através de
amplas linhas de Incentivos Fiscais dentre as
0 Brasil é um pais rico em terras,
v Uh'
^^B
____¦______ m^^
quais se destacam o IBDF e SUDENE.
condições climáticas extremamente
^^^
W^
E dentro de pouco tempo o Vale do Munim
favoráveis, uma hidrografia \%)x
será uma das áreas de maior desenvolvimento
bem dimensionada e
elemento humano
do Nordeste.
capaz de sobrepujar a
A Natura S. A - Florestas Integradas começa uma
força do nosso meio
nova fase no reflorestamento no pais
ambiente.
Agora
'*¦¦';'•
¦ ^CtÀ**-;:.
pense bem, e calcule o lucro que um
*'.',€.-¦. f\ \\ 'Â'mr-m\&<3r
>
"'¦
'
Dentre as inúmeras regiõe
'
"-w ! ¦•
empreendimento que vai implantar reflorestamento,
^^^'•¦¦•-v'\\
£y
adequadas ao
agricultura pecuária e-indústria numa área de
Munim,
Vale
do
o
reflorestamento,
100°000 hectares de terra fértil pode lhe oferecer.
a
é
do
Maranhão,
no Estado
Refaça seus cálculos, examine, pergunte, venha nos visitar.
que
'•—-•¦
e
benefícios.
as
vantagens
todas
reúne
Conheça pessoalmente todos os detalhes do Projeto
'!
y^mW/
"*:~s /-"A*--4'-'
^aÊéàir
é
Maranhão
do
o
Estado
Vale do Munim.
Graças a sua imensa rede hidrográfica,
nutrientes
ricas
em
melhor do que essa para ver seu dinheiro crescer
férteis,
de
terras
Garantia
índice
o que apresenta maior
Aplique seu Incentivo Fiscal no Projeto Vale
chuvas.
rios
e
existe.
não
drenadas
e constantemente
pelos
do Munim. E seja proprietário de uma floresta integrada com
As terras são planas. As cotas de altitudes não ultrapassam
futuro assegurado.
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Síria acusa lider
Lisboa promulga Carta
muçulmano libanês sob clima de
polêmica
de dividir árabes
Beirute, Damasco e
Washington — O Governo
slrlo ameaçou Invadir o Libano "para preservar a
unláo e a independência"
do pais e, indiretamente, o
lider esquerdista Kamal
Jumblatt, que tudo fará para acabar "com a conspiração contra o povo libanês."
Segundo a nota divulgada
cm Damasco, "a Siria considera a persistência n a
guerra como uma tentativa
do conspiração."
Importantes contingentes
militares sirios estão se
concentrando na fronteira
(17 mil soldado,, afirmam
íontes de Beirute), como
elemento de pressão sobre
Jumblatt para que este
aceite as propostas de
Damasco ou enfrente a invasão "responsablllzando-se
diretamente pelas conseqüências dc seus atos", de
acordo com o comunicado
de ontem.
NEGOCIAÇÕES
POSSÍVEIS
O documento assinado
pelo Presidente Hafez Assad indica que negociadores
sirios continuam se esforçando para terminar com
os combates permitindo que
o Parlamento libanês se reuna e modifique a Constituição, o que tomará possivel a eleição de novo Presidente e a renúncia de Sulelman Franjieh.
Acrescenta que existe um
plano em andamento para
dividir o Líbano e a revolução palestina, com o objetivo de desviar a atenção da
Siria do conflito sírioIsraelense. O texto assinala
ainda que "tudo isso faz
parte da política geral do
Inimigo sionista para desagregar a nação árabe e destrair todos os fatores do
nacionalismo árabe."
Israel, por outro lado,
ameaçou invadir o Sul do
Libano para proteger sua
fronteira Norte, caso os sinos entrem no nais. O

Egito, o Iraque, e o* Estados
Unidos também advertiram
Damasco, embora o enviado
especial do Presidente Gerald Ford, Dean Brown, tcnha afirmado em Beirute
os
Estados
Unidos
que
"aprovam
a mediação síria
no conflito." No entanto, o
Rei Hussein, da Jordânia,
que se encontra
cm
Washington, tentou convencer o Governo norteamericano de que a intervenção militar siria é a melhor maneira de se obter a
paz. A agência France
Presse, citando "fonte bem
informada'",'' disse que a
sugestão de Hussein está
sendo estudada.
Hussein, que ontem encerrou dois dias dc conversações com o Presidente
Gerald Ford e o Secretário
dc Estado Henry Kissinger,
expó.s os argumentos que
justificariam a invasão siria. Em círculos políticos de
Beirute comenta-se que os
Estados Unidos Já teriam
feito gestões em Israel para
que este país aceitasse a intervenção de Damasco.
Segundo Hussein, Israel
apenas procura um pretexto para entrar no Sul do Libano, enquanto os sírios
"não
permanecerão lá nem
um minuto além do necessario."
Sobre a compra de armas
n orte-americanas, Hussein
declarou que "motivos
financeiros" impedem a
aquisição, pela Jordânia, de
14 baterias de foguetes terra-ar. Explicou que
Washington exige um pagamento à vista de 800 mllhões de dólares (Cr$8 bilhões) e a Arábia Saudita,
que se comprometeu a
financiar a transação, não
está disposta a dar mais de
300 milhões dc dólarcí de
e ntrada. Hussein admitiu
que a Jordânia iniciará
negociações com a União
Soviética para tentar adquirir mísseis equivalentes
em condições financeiros
mais aceitáveis.

Grupos em lula aceitam
a trégua para negociar

Beirute — Ao mes m o
tempo que as milícias de esquerda anunciavam a disposição de aceitar uma trégua de 10 dias "com a condição de que um novo Presidente seja eleito nesse periodo, o Partido Falangista ordenava um cessar-fogo
imediato a seus homens
"para facilitar as
gestões de
paz".
Kamal Jumblatt. principai lider da esquerda libanesa, explicou que o objetivo da trégua é pressionar
o Presidente Sulelman
Franjieh
a renunciar e
acrescentou que "os Partidos e as forças progressisbas reafirmam seu programa de reformas", que a dlrelta considera inaceitável.
MOTIVO DA TRÉGUA

Um porta-voz da Falange
disse que o cessar-fogo "é
uma resposta ao apelo do
Patriarca maronita Antonius Boutros Khroreich". A
decisão foi revelada ao término de uma reunião falangista presidida por Pierre
Gemayel. Apesar da trégua,
assinalou o porta-voz, os
milicianos se reservam o direito de responder a qualquer ataque.
Com as notas slmultaneas, a luta reduziu-se a tlr o te los esporádicos nas
áreas de combate. O Jornal
An Nabar, por seu turno,
indicou que o lider palestlno Yasser Arafat ordenou
aos guerrilheiros sob seu comando a suspensão de todas as operações ofensivas.
A guerra esmoreceu e todas

as atenções se voltam para
a intensa atividade diplomátlca que ganhou maior
relevo com a chegada do
enviado especial dos Estados Unidos, Dean Brown.
Brown afirma ter vindo
apenas para estudar as posstbilidades de paz, e não
como mediador formal, mas
manifestou desejo de se entrevlstar com todos os lideres políticos. Ontem ele se
reuniu com o Presidente
Sulelman Franjieh, com o
Ministro do Interior Camille Chamoun e com Pierre
Gemayel. Segundo íontes
políticas do Libano, os Estados Unidos são favoráveis
a renúncia de Franjieh e,
por esta razão, a reunião
teve grande importância.
Jumblatt, por sua vez,
que várias vezes se negou
a depor as armas, participou de uma conferência
com seus aliados esquerdistas para examinar a poslção rigorosa assumida pela
Siria. Ao final, manifestouse disposto a discutir com
os sirios um cessar-fogo
definitivo.
O Primelro-Minlstro
Rashld Karame, por outro
lado, se entrevistou com representantes dos cinco paises membros permanentes
do Conselho de Segurança
da ONU para lhes manifestar que não apoia a idéia de
discutir, no organismo, a
atual situação libanesa.
Posição semelhante é
defendida pelo lider sócialista Kamal Jumblatt, que
considera a idéia "abusiva
e tardia, além de ser uma
ingerência nos assuntos internos do Líbano".

Embaixada do Brasil
continua funcionando
Brasilia — Apesar da grave situação no Líbano, o
Brasil ainda mantém em
funcionamento sua Embaixada em Beirute, que tem
a sua frente o Embaixador
Jorge Escragnole Taunay,
informou-se ontem no Itamaratl. Além dos choques
armados, Beirute enfrenta
o grave problema do abas-

teclmcnto dágua e de comunlcações.
O diplomata brasileiro,
cx-chefe do Cerimonial da
Presidência d a República
durante o Governo Médic.l,
esteve no Brasil no fim do
ano passado, de férias, tendo regressado a Beirute em
fevereiro quando os choques
na Capital libanesa tornavam mais critica a situação.

Kadafi acha muito fácil
depor Sadat e Burguiba
Beirute — O Presidente
da Libia, Moammar Kadafi
declarou que seu pais "poderia derrubar, de um só
golpe, os Governos de Sadat, no Egito e de Burguiba,
na Tunísia, utilizando para
tal fim as próprias populações árabes destes dois paises, ajudados evidentemente
pelos libios." Indicou, ainda,
não fazê-lo, no
que prefere
entanto, "pois os dois regi-

mes estão condenados ao
desaparecimento."
As advertências de Kadafi foram transmitidas ao
Líbano pela agência noticiosa de seu país, que também
desmentiu versões anteriores de que o lider libio
teria enviado à Túnis e ao
Cairo grupos de sabotadores, encarregados de diversos assassinatos.

Lisboa — A nova Constituição portuguesa deverá ser promulgada hoje, apesar do não agradar nem a esquerda, nem
ao centro, nem à direita, pois todos eles
acham que ela poderá surRlr, no futuro,
como um elemento de Instabilidade
e
crise.
Resultado dc 10 anos de debates, a
nova Constituição declara que o objetivo do Estado é assegurar a transição para o socialismo, mediante a criação de
condições que garantam "o exercício dcmocrátlco do poder da classe trabalhalhadora", dando, assim, às organizações
operárias o direito de colaborar na preparação e supervisão do planejamento
econômico nacional.

Conquistas
O documento qualifica de "conquistas ir reversíveis da classe operária" as
nacionalizações Já realizadas, mas que o.s
economistas do Governo ligados à causa
soclallsat condenam por "apressadas e
em número excessivo".

As nacionalizações fizeram passar ao
controlo da clas.se trabalhadora cerca de
70'.;. da economia do país, o qu? ocorreu
cm menos de dois anos, na seqüência do
Movimento das Forças Armadas, q„c derilibou 50 anos dc ditadura direitista. Os
economistas
consideram que o Estado
não tem capacidade para gerir tantas
empresas com eficiência,
Funcionários do Banco de Portugal
afirmam que dols-qulntos do setor económlço nacionalizado estão na falência
devido à falta de planejamento c dc capacidade do.s administradores, o.s economistas do Governo advogam a restitulção dessas empresas ao capital privado.
Mas, a Constituição a ser promulgada
hoje proíbe tal medida.
O líder socialista Mário Soares ciassif leou a nova Constituição como "um dos
documentos mais avançados do mundo".
Desmentiu acusações das forças políticas
dc direita, as quais — disse — ganham
vantagem afirmando que cie e o Partido
Socialista sáo marxistas. "O marxismo"
— assegurou — "é Impopular agora,
porque so confunde com comunismo".

A hora dc anistia geral

Arcelina Helena
Envíéd* cípcçial

Lisboa — A volta do ex-Presidente
Antônio de Spínola a Portugal está sendo levada muito a sério pelos dirigentes
políticos e pelos militares do Conselho da
Revolução que. após a aprovação da
Constituição, hoje à noile, no Palácio de
São Bento, irão tratar da anistia política
geral, a única forma capaz de permitir a
«lcsejatla "conciliação nacional" e o retorno de Spínola.
Ontem o Jornal Novo leve como
manchete "Spínola em Lisboa" mostrando uma enorme fotografia do es-Presidente descendo de um avião no Aerode Portela de Sacarem, dc Lisboa.
porto
"Um autêntico furo
jornalístico do nosso setorista de plantão", garantia o vespertino, causando espanto aos que não
conhecem as tradições portuguesas e hilariedade entre a população que também
festeja o "Primeiro de Abril".

Condições
A negociação para a volta de SpinoIa vem sendo realizada há vários meses.
lima série de medidas tomadas pelos militarrs, políticos e até mesmo jornais —
que estão sempre inserindo uma pequena
noticia ou boato sobre o retorno do exPresidente — preparam os espíritos e facilitam sua vinda. Pode-se dizer que a
maior parte da população não se opõe
à medida, desde que ele volte "como cidadão".
"Voltar é uma coisa, mas dai concluir que ele poderá candidatar-se a Presidente da República, como afirma desejar, é uma coisa bastante diferente" —
afirmou o editor de um importante semanário de Lisboa.
Declarações recentes de militares do
Conselho da Revolução revelam sua disposição em permitir a volta de Spínola,
¦d<:.<;de que ele aceite "certas condições".
E* desta forma que está agindo o CR com
todos os suspeitos de envolvimento nos
golpes e contragolpes portugueses.
O ex-Major Sanches Osório, ex-dirigente do Partido Democrata Cristão, depois de alguns meses de exilio voltou a
Lisboa. Foi preso e solto. Hoje reintegrou-se ao PDC como "simples milltante" e desmente categoricamente qualquer
noticia em contrário.
O General Kaulza de Arriaga, ex-Secretário de Estado da Aeronáutica, acusado de envolvimento no 11 de março, depois de libertado comprometeu-se com o
General Ramalho Eanes a "não dar entrevistas nem fazer declarações politicas". Vivendo em Paris, onde prepara um
livro sobre o salazarismo, caetanismo e
pós-25 de abril, negou-se, em inúmeras
ocasiões, a conceder entrevistas.
O Capitão pára-quedista Antônio Ramos, ex-ajudante de campo de Spínola,
não seguiu as regras do jogo e voltou ã
prisão. Passou 10 meses no cárcere de
Caxias, de onde saiu recentemente com
liberdade condicional. Trabalhou inicialmente para O Diabo, jornal suspenso
pelo Conselho da Revolução, que responde processo por desacato aos militares.
Passou para o semanário O Sol, onde es-

creveu um artigo atacando o Comanclante da Região Militar de Lisboa, Brigadeiro Vasco Lourenco. Por isso está envolvido em novo processo e foi punido com
cinco dias de prisão disciplinar, eom
efeitos a partir dc terça-feira.
A mulher de Spínola, Helena, está
em Lisboa, desde 12 de março. Foram feitas grandes especulações em torno de seu
regresso, mas a ex-Primeira Dama lambém se recusa a dar entrevista. No inicio da semana esteve no Kcstelo. onde se
reúne o Conselho, e ao sair, ante a insistência dos jornalistas, declarou que fora apenas buscar algumas
roupas de seu marido que haviam sido
apreendidas. Tem-se notado intensa atividade na casa do ex-Presidente, levando a crer que estão sendo feitos preparativos para "a volta do patrão".

Soares

«¦ Spínola

Na área politica, o secretário-geral
do Partido Socializa, Mário Soares, repetiu novamente, numa rádio francesa,
"desejava a volta
que
de Spínola" para
que ele assumisse suas responsabilidades
frente ao povo português e assim se desmlstlflcass. o mito.
Tais declarações já haviam sido feitas em novembro do ano passado. Constam inclusive do novo livro sobre o dirigente socialista Portugal, que Revolução?. escrito pelo jornalista do Lc Monde, Dominique Pouchin.
Interrogado por Pouchin se aceitaria ser Primeiro-Ministro de Spínola no
caso de este ser eleito Presidente, Mário
Soares respondeu:
"A hipótese não é muito
verossímil.
Náo penso que, numa eleição livre, o General vencesse. Mas se tal fosse a vontade do povo reconhecê-lo-ia como Presidente de todos os portugueses, porque
sou um democrata. Se o PS fosse majoritário nas eleições legislativas, normalmente seria convidado a formar o Governo. Nesse caso, evidentemente, aceitaria".
Finalmente, todos parecem convencidos, em Lisboa, de que os relatórios finais dos sucessivos golpes militares nunca serão conhecidos: "Todos os militares
e políticos têm palha para se queimar",
afirma-se com naturalidade.
Diante deste quadro poli tico-mili tar
a anistia geral parece ser a única solução para Spínola. Uma fonte ligada ao
Governo confidenciou-me ontem que a
anistia poderá vir mesmo antes das eleições legislativas. Serão anistiados, indlstintamente, os suspeitos de envolvimento nos golpes de 28 de setembro, 11 de
março e 25 de novembro.
Resta apenas que os militares se entendam um pouco melhor. Esta semana
o Comandante da Região Militar de Lisboa, Vasco Lourenco, repetiu a frase dita
semana passada pelo Chefe do EstadoMaior do Exército, Ramalho Eanes: "Se
Spínola volta será preso e julgado". Maa
Eanes também havia afirmado que era
objetivo do Conselho da Revolução terminar com os exilados políticos.

Londres sepulta Schmidt sugere
Montgomery
medidas para
com pompa
estabilizar MCE

Londres — Em melo a grande pompa militar, nunca vista desde os funerais de Winston Churchlll, foi sepultado
ontem o Marechal Bernard Law Montgomery, herói da Segunda Guerra Mundiai, no cemitério de Binstead, perto de
Hampshlre. Montgomery, Visconde de
El Alamein, titulo concedido por sua vitória frente ao Afrikan Corps de Rommel, morreu no dia 23 de março aos 88
anos de Idade.
Antes do enterro, celebrou-se um
funeral solene na capela do Palácio de
Wlndsor, em que estiveram presentes repiesentantes de diversos paises, o Comandante em Chefe da OTAN, General
Alexander Haig, o secretário-geral da
Aliança Atlântica, Joseph Luns, e o Ministro da Aeronáutica da União Soviética, Marechal Rudenko. O Príncipe Philip representou a Rainha Elizabeth.
As IlhOSm, uma salva de 19 tiros
de canhão deu o sinal de partida do cortejo, composto de cerca de mil soldados, guardas, cadetes, ex-combatentes
e generais de vários paises. O féretro,
coberto com a bandeira da Union Jack.
foi transportado por uma carreta de canhão puxada por seis cavalos negros. Sobre o ataúde, figuravam a boina negra,
o bastão de marechal e a espada de
Montgomery.

Luxemburgo — O Chefe de Governo da República Federal da Alemanha,
Chanceler Helmut Schmidt, conclamou
seus colegas europeus a aceitarem uma
disciplina orçamentária c a adotarem
políticas conjuntas de crédito e volume
monetário, para garantir a cooperação
econômica entre os nove paises do Mercado Comum Europeu (MCEi.
Os Presidentes e Primelros-Mlnistros
das nações que compõem a comunidade
européia foram ontem recebidos em Luxemburgo por milhares de íederallstas
que. agitando bandeiras verdes (slmboUzando a unidade continental),
pediram que não se esquecessem da realizaÇão de eleições diretas para o Parlamento europeu em 1978.
O apelo de Schmidt foi antecedido
por mna exposição geral sobre a situação econômica do MCE, feito por seu
Presidente Xavier Ortoll. Logo depois, o
Chefe de Estado francês Giscard d'Estaing distribuiu um documento, onde
acentuou a necessidade de coesão européia em meio aos distúrbios da economia mundial.
Aparteando, o Chanceler da RFA
assinalou que para isso seria necessário
manter estáveis as moedas — segundo
ele, "reflexos da saúde econômica dos
Estados" — e adotar uma
disciplina
econômica, que compreenderia política»
conjuntas de crédito e volume monetário.
Pediu ainda sanções
contra os paises
que violassem os acordos.
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Chirac pede mobilização dos Socialistas
ameaçam não
franceses para impedir que
comunistas cheguem ao Poder apoiar Moro
Paris — Se a maioria governista não superar
as divergências que as dividem e unirem os franceses em torno dela, os comunistas e os socialistas
conquistarão o Governo e o pais estará a "caminho
do desastre", advertiu ontem o Primeiro-Ministro
da França, Jacques Chirac.
Em enérgico discurso, pronunciado na cidade
basca de Saint Jean de Luz, próxima à fronteira
com a Espanha, e perante membros gaullistas da
Assembléia Nacional, o Premier afirmou que uma
vitória eleitoral comuno-socialista estabeleceria um
regime "opressivo" na França, no qual desapareceriam todas as liberdades democráticas.
MOBILIZAR
PARA VENCER
Chirac disse que os membros dos tres Partid06 da
coalizão — gaullistas, republicanos Independentes «
reformistas — deveriam
desde Já so considerarem
''mobilizados"
para derrotar
a esquerda, depois da vitória que esta obteve nas cieiçòes de 14 dc março último,
com 50*.; do voto popular.
O apelo de Chirac para
despertar a maioria vem
coincidir com a advertência
do secretário-geral do Partido Comunista, Georges
Marchais, de que não havçrá descanso na ofensiva da
esquerda para chegar ao
Poder. Marchais, cm entre-

vista à imprensa, informou
que o.s comunistas haviam
pedido a seus aliados sócialistas t radicais de esquerda
que apresentassem uma lista única dc candidatos às
eleições municipais do proximo ano.
Apesar da advertência do
Presidente Valery Giscard
dEstaing de que, diante da
difícil situação econômica, a
Fiança náo poderá viver
em constante campanha
eleitoral, as declarações dc
Chirac e de Marchais mostram que não haverá tregua política antes da.s eleições municipais, consideradas uma antecipação decisiva ao pleito presidencial
de 1978.

Marchais diz (pie PCF
mantém sua autonomia
Paris e Moscou — "Náo
há possibilidade de que o
Partido Comunista Francês
possa aderir a posições
adotadas por outros Partidos irmãos que estejam
em total contradição com a
politica e as decisões do
nosso recente Congresso",
declarou ontem á imprensa,
em Paris, Georges Marchais, secretário-geral d o
PCF, após uma reunião do
Comitê Central.
Marchais, que prega um
"caminho francês"
para o
socialismo, tem dirigido duras criticas á politica externa do Presidente Valery
Giscard d'Estaing, divergindo também nesse ponto da
União Soviética.
MOSCOU REAGE
Em Moscou, os ataques
soviéticos a o "eurocomunlsmo" estendem-se a todos
os jornais, desde a grande
Imprensa até as pequenas
publicações. "A importância
o intemacionalismo proletário foi posta em destaque
pelo XXV Congresso d o
Partido Comunista da
URSS", escreveu ontem o
Krasnaia Zvezda (Estrela
Vermelha), porta-voz do
Exército. "Trata-se, com
efeito, um dos princípios
fundamentais do marxismoicnlnismo. Há quem comece
a interpretar, por desgraça,
este principio de tal maneira que dele sobra bem pouca coisa; há dirigentes que
chegam a propor abertamente renunciar inclusive
ao intemacionalismo', afirma a publicação.

O artigo contem outros
a l a q u _ s ao 'eurocomunlsmo", o caminho nacional
para o socialismo defendido
sobretudo na Itália, Espanha e França. O Estrela
Vermelha aceita a tese de
que cada Partido comunista
tem direito a uma autonomia, mas frisa que isso não
deve "conduzir a tolcrancias que comprometem
idéias e ações contrárias à
ideologia comunista".
Por outro lado, a projetada Conferência dos Partidos
Comunistas Europeus csbarra em novas dificuldades. Estas seriam devidas, segundo os observadores, nao a um endureclmcnto das posições soviéticas,
como aconteceu no passado,
mas a exigência do PCF,
que pretende que a conferência examine, em profundidade. a "crise do capitalismo internacional" e que
dessa análise sejam "tiradas as conseqüências". Essa
posição dos franceses é Interpretada em Moscou
como um gesto de independência. uma critica à politica externa da URSS. "A
agressividade dos comunistas franceses inquieta e Irrlta evidentemente os dirigentes soviéticos, tanto
mais que essa atitude vem
suceder a uma ''grande
compreensão" relativamente às teses defendidas pelo
Kremlin", observa Jacques
Amalric, do Le Monde em
correspondências d e Moscou.

Lênine sabia da matança
contra cossacos do Don
Paris — "Lênine estava a
par, desde o vento de 1919,
dos crimes cometidos na
Região do Don em nome do
Poder soviético", afirmou o
h 1 s toriador soviético dissidente Coy Medvedev. num
livro editado na França sob
o titulo Seria Indispensável
a Revolução de Outubro?
Em defesa de sua tese, o
autor de O Stalintsmo e da
Democracia Socialista, um
marxista convicto, apresenta o texto de uma carta,
nunca divulgada, dirigida a
Lênine em julho de 1919 pelo chefe cossaco Phllippe
Mironov, contendo graves
acusações sobre o "terror
vermelho" na Região do
Don.
Nessa carta, que se conserva nos arquivos centrais
do Exército Soviético,
segundo Medvedev, o chefe
cossaco refere-se a um
"ucasse
draconiano" redigido em abril de 1919 nestes
termos: '"Para a Região do
Don, regime de terror.
Deter e fuzilar todotlos cossacos ricos pelo bem da re-

volução social e acabar assim com a pcriculosídade
da população cossaca, colocando-a no nivel dos pobres."
Em sua carta a Lênine,
Mironov cita inúmeras testemunhas das trágicas conseqüências daquele "ucasse
secreto". "A passagem do
Oitavo Exército, afirmou, oa
tribunais ordenaram o fuzllamento de mais de 8 mil
pessoas, pelo bem da revolução social". "Ê impossível,
e me falta tempo e papel,
para contar-te os horrores
da construção do comunismo na Região do Don".
O historiador Medvedev
na
que vive
"todas URSS, afirma
as concessões
que
que Lênine teve que fazer
aos Partidos, aos camponeses e à pequena burguesia,
em 1921, teriam podido e
devido fazer-se na primavera de 1918. Ter-se-ia evitado
assim, pelo menos em grande parte, os excessos da
guerra civil e do terror vermelho".

Holanda pede retirada
de funcionários russos
Haia •— O Governo holandês convidou ontem dois
funcionários soviéticos a
deixarem o pais: Burmistrov, membro da Missão
Comercial da União Soviética em Amsterdã, e Jlystov. diretor de uma firma
russo-holandesa em Hilversum, acusados de envolvlmento em atividades de
espionagem.
Burmlstrov tentou subornar funcionários holandeses
para conseguir informações
secretas sobre um avião de
combate. Jlystov coletava
Informações confidenciais.
Jà em maio de 1970, o
Governo de Haia expulsara
dois diplomatas soviéticos
que traziam em seu earro
um mapa da Holanda, onde

estavam assinaladas ms Instalações militares.
A revista holandesa Sta
Vast publicou ontem ot
nomes, endereços » numeros dc telefone de quatro
supostos agente* do KGB
na Holanda — sendo que
um é jornalista — e o nome
dc um cidadão soviético encarregado dos contatos com
s l m patizantes holandeses
do Partido Comunista da
URSS. Em seu número de
fevereiro, a Sta Vast, de
tendência direitista, publicara a primeira lista, identifleando outros quatro
agentes. Os nomes em ambas as relações a&o, aa
maioria, de membros do
corpo diplomático soviético
em Haia.

Ronia — Os deputados do
Partido Socialista ameaçaram retirar o apoio parlamentar ao Governo italiano
depois que os democratascristãos uniram-se aos neofaclítas e sul-tlrolcses para
aprovar um artigo, llmltando o direito ao aborto
apenas no.s casos de seduçào e perigo de vida para
a mulher.
Por 298 votos a 286 t
unia abstenção, o Parlamento aprovou o Artigo JW
da lei. Os socialistas, bem
como os social-democrâtas.
.que também apoiam o
Governo Moro, queriam a
liberação total nos três primeiros meses de gravidez.

A «Irrrola fios
conciliadores
Araújo t\'etto
Ccreiponoen?*

Roma — A intransigência
dos deputados democratas
cristãos, manifesta na
negociação e. no andamento
dos debates cm torno do
projeto de lei que regulamentora o aborto na Itália,
faz prever que um referèndo popular será inevitável
antes do dia 15 de junho.
Esta era a convicção do lider da bancada socialista
Luigi Mariolti. num encontro com o correspondente
do JORNAL DO BRASIL.
"O
que era um fantasma
hoje ganhou corpo e constitui-se em ameaça quase
inevitável. Tudo indica que
náo poderemos evitar mai,
essa lacerante prova eleitoral, provocada por outra
atitude obstinada do Partido de maioria relativa",
declarou Mariottt.
ESCRÚPULOS
CONDICIONADOS
Essa obstinação contrasta
fortemente com o voto de
terça-feira à noite da mesma Democracia Crista,
aprovando — como os
demais Partidos representados no Parlamento italiano — a supressão dos artigos do Código Rocco. de
1937. que consideravam o
aborto "crime contra a integridade e saúde da estirpc".
O que parecia um avanço
— as normas suprimidas
puniam drasticamente
qualquer forma de interrupção da natalidade —
confirmou-se uma ilusão.
Isto porque a DC, com o
apoio da bancada neofascista, fechou a questão em
torno de outros artigos
/mesmo os de texto mais
timidoi que possam compor
uma lei disciplinadora áa
prática do aborto.
Dizendo-se intérprete da
vontade de 267 deputados,
a liderança da Democracia
Crtstá na Câmara voltou a
opor-se a qualquer definição
do aborto como "ato licito".
No máximo, a DC admite
sua prática nos casos cm
que a gravidez deva ser interrompida para salvar a
vida da mulher ou quando
for conseqüência de "violência carnal", previamente reconhecida e denunciada peIa autoridade judiciária.
Uma última tolerância dos
representantes do tradieíonal Partido católico aceitaria a redução da pena prevista para a prática do
aborto.
Mesmo a proposta comunista. que procura conciliar
ao máxtmo com os escrúpulos políticos e religiosos dos
democratas cristãos, de
condicionar a prática do
aborto a um parecer medico, praticamente anulando
a autodeterminação da mulher grávida no momento
de decidir sobre a operação,
foi energicamente repudiada pela DC.
Uma última e tênue esperança de impedir a nova
consulta ao eleitorado do
pais tque na questão do
divórcio derrotou por quase
60% as posições defendidas
pela DC e o Partido ncofascista, em referendo popular) o líder socialista Luigi
Marlotti revelava ter pelo
voto secreto da Câmara.
"Se conseguirmos restabelecer o principio do voto secreto nas discussões — afirmou o lider da bancada do
PSI —¦ i possível que um
grupo de deputados da DC,
assumindo a posição de
franco-atiradores, encorajese e reforce o bloco lalco".
Sem a cobertura do voto
secreto, o lider socialista
não acreditava poder oontar com a adesão de qualçuer parlamentar democrata cristão. As pressões que
vêm sofrendo ultimamente
da hierarquia mais alta da
Igreja católica assusta-os
demais. Num momento em
que seu Partido vem enfrentando continua e incontrolável perda de votos, nenhum deles arriscar-se-ia a
votar abertamente pela regulamcntação do aborto,
expondo-se a perder a fé'
mesmo o apoio e o voto
mais seguros do eleitorado
que ainda ouve e obedece
às recomendações da Cúria
romana.
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Ford critica corte ita ajuda
militar pelo Congresso c
responde a ataque de Reagan
Washington — Em carta datada dc 29 de março e divulgada ontem ao Senador republicano Edward Brooks, o Presidente Gerald Ford criticou duramente as decisões do Congresso sobre ajuda externa dos Estados Unidos, afirmando que as reduções aprovadas no programa enfraquecem o poderio
norte-americano no mundo.
Num jantar, por sua vez, o Presidente Ford atamaioria democrata do Congrescou violentamente a"perdido
o contato com o povo",
so, acusada de ter
"à força
salientando que responderá
pela força" e
ao
dará ao país um poderio pelo menos semelhante"posoviético, agora que os Estados Unidos têm um
der militar de segunda classe", referindo-se irônicamente à expressão usada na TV pelo seu rival Ronald Reagan.
CARTA A BROOKS

Em 1974, Washington
vendeu 4 bilhões 160 mllhões de dólares (cerca dc
CrS 41 bilhões 600 milhões)
em armamentos a outros
paises, ficando Moscou em
segundo lugar, com 2 bllhões 810 milhões de dólares
(CrS 28 bilhões 100 milhões), mas "acho que cm
1975 os soviéticas nos ultrapassarão nas vendas".

Segundo Gerald Ford, o
tremendo corte decidido pclo Congresso no programa
"somente
de ajuda externa
pode ser considerado como
outro sinal de que os Estados Unidos já não estão
dispostos a cumprir os compromtssos com amigos e aliados, numa época cm que
nossa vontade nacional está
REAÇÃO DE
sendo questionada por
KISSINGER
amigos e inimigos".
Na carta a Brooks, o PreCom dureza c sarcasmo
sidente norte-americano
comentou ontem o Secretacritica a decisão de se conrio de Estado Henry Ktsceder a Israel uma ajuda
maior que a solicitada, cn- singer as acusações do canditado republicano Ronald
quanto o orçamento do proReagan á política externa
grama passou de 394 mlnorte-americana.
lhões c 500 mil dólares a 225
milhões.
Kissinger, através de seu
Pelo novo orçamento, disporta-voz Robert Funseth.
''seria
necessário desmentiu declarações d e
se Ford,
promover profundos cortes Reagan de que o Secretário
no programa para a Jorhavia afirmado: "Os Esdania, reduzindo o incentados Unidos sáo Atenas,
tivo para que este pais áraatualmente, e a União Sovlbe moderado assuma uma
ética é Esparta".
"Em sua
posição Importante na
qualidade d e
Médio".
questão do Oriente
s t o r 1 a d o r, Kissinger
I
ri
"no
Além disto,
programa
jamais poderia pronunciar
para as Filipinas, as atuais estas
palavras", ressaltou
negociações a respeito da.s Funseth,
acrescentando:
bases poderiam ser préjudl- "Reagan esqueceu-se, sem
cadas, e no caso da Coréia dúvida,
que Atenas sodo Sul inibe.-se o progresso breviveu dcvários
séculos a
rumo á auto-suficiéncia miEsparta".
litar do pais, enfraqueceuTambém foi desmentida
do-o em relação à ameaça
a "invenção total" do cancomunista ".
didato republicano, de que
o conselheiro do DeparASCENSÃO SOVIÉTICA
tamento dc Estado Helmut
Ao mesmo tempo, o dire- Sonnenfeldt disse que as
"nações cativas" da Europa
tor da agência para o controle de armas, Fred Ikle, Oriental desistiram de toda
admitiu que a União Soviereinvidicaçáo de sua soberatica poderá ultrapassar os
nacional e se convertenia
Estados Unidos como o
maior produtor e expor- ram em parte da União
Soviética.
tador dc armas do mundo.

Terrorismo assassina outro
comissário em Buenos Aires
Buenos Aires e Londres — Terrorlstas com metralhadoras assassinaram
ontem dc manhã o comissário da Policia Federal Anselmo Linardl e o cabo
Hugo Merlim, que dirigia seu automóvel,
numa esquina dc pouco movimento cm
Ramos Mejla, a poucos quilômetros dc
Buenos Aires. Dois dias antes, na cidade
de Caseros, morria cm circunstancias semelhantes o chefe de operações da Poltcla Federal Guillermo Pavon.
Forças combinadas de segurança
prenderam o ex-Secretário de Desportos, Pedro Eládio Vasquez, num apartamento da zona elegante dc Buenos Aires. Vasquez também fora o médico pessoai da ex-Presidenta Maria Esteia de
Peron.

Fritz Ulzeri
Enviado especial

Buenos Aires — £ possivel que hoje
á noite o Ministro da Economia José Alfredo Martinez dc Ho» anuncie — finalmente — o seu programa econômico. A
fala tio Ministro eslava marcada para
onlem, mas a divulgação de um documento, com as linhas Rerais dó programa teria motivado o adiamento do
informou-se que
anúncio. Oficialmente
o plano econômico "ainda está em estudos".
o
A divulgaç-Ro do documento,
"apenasqueum
Ministério classificou como
plano de trabalho", causou um evidente
mal-estar, apesar tle não ter trazido
grandes surpresas aos economistas, Enquanto isso, o cambio e a IWilsa permaneceram fechados ontem pelo oitavo dia
consecutivo, trazendo problemas de liquldcz ás empresas e angustiando os turislas que têm de recorrer ao mercado
negro. Estima-se que as operações serão
reiniciadas segunda-feira.

Dantas

Correspondente

Washington — Dois disparos que nas primeiras horeis da madrugada de ontem quebraram o silencio
no porto dc Cleveland, em
Ohio. deixaram suas marcas na cabina do caminhão
que o motorista Paul Allen
uyt/ia dirigindo desde Nova
Iorque. Começara ali a greve geral ordenada a 440 mil
motoristas filiados aos sindicatos rodoviários, presididos por Frank Fitzsimmons.
Namcdida em que o movimento se espalhava foram
so registrando outros surtos
dc violência que não somente amedrontaram os que
não concordam com a greve
mas, também, aos industriais c comerciantes do pais
bem como os responsáveis
pela campanha eleitoral do
Presidente Ford. Sc não
houver solução para esta
greve dc motoristas, o
maior impacto negativo serà no processo de recuperação econômica do pais. ponto dc convergência dos culdados oficiais e área de
eventual sucesso eleitoral
dc Ford em novembro proíjmo.

Um soldado morreu c outro ficou
ferido quando capotou um tanque cheio
cie explosivos que voltava ao quartel cm
Avellaneda. 10 km ao Sul da Capital, depois de participar do golpe militar que
depôs o Governo peronista. O acidente
ocorreu na ponte Nlcolas Avellaneda, na
Grande Buenos Aires.
efetivos do ExérEm Mar dei Plata.
"farto material subvercito descobriram
sivo" num .supermercado e em diferentes
sedes de sindicatos da cldnde-balneárlo.
Foram presas 20 pessoas, acusadas dc desenvolverem atividades guerrilheiras. As
forças dc segurança encontraram nos locais mencionados automáticas, fuzis, metralhadora.s e grande quantidade de bala.) c pólvora.

Restrições prejudicam comércio

Greve dos motoristas
pode parar fábricas
Jayme

AMÉRICAS

1* Caderno

Ate ontem motoristas dc
caminhão, cm todo o pais,
se sindicalizados, ganhavam
em média, sete dólares e
trinta e três centavos
(Cr$ 72) por hora dc trabalho. Para a renovação dos
contratos, os sindicatos dc
motoristas exigem um aumento geral da ordem dc
três dólares c quatro centavos (Cr$30) por hora
com aumentos dc mais um
dólar e setenta c cinco centavos (16 cruzeiros) por hora no segundo e no terceiro
anos, proteção ilimitada
contra
os aumentos no
custo dc vida c mais 17 dólares por semana relativos
a serviços dc .cuide.
As reuniões se prolongaram até o prazo estabelecido por Fitzslm mons
(meia-noite do dia 31 dc
março) c, explicou ele, "foi
declarada a greve geral e
a nossa gente abandonou o
trabalho". Como sempre
acontece nesses casos, os
piquetes foram escalados
para exibir cartazes nos
pontos de maior voiumc de
embarque de mercadoria,
nas sedes das empresas e
nos edijicios-garagem de
caminhões. Além disso os
ÂNIMOS EXALTADOS
participantes cm tais
Quase ao mesmo tempo piquetes têm por ?nis_ão
evitur que a greve seja fuque em Cleveland, na cidadc dc Dctroit — não somen- rada, e isso eles fazem por
todos os meios nem sempre
te o maior centro mundial
dç produção dc automóveis pacíficos.
mas tamb é m Importante
O primeiro alarma veto
entroncamento rodoviário e de Dctroit,
onde as fábricas
—
surtos
esparferroviário
de «tifomó-yeis já estão previolência
igual
gade
sos
para reduzir e até
ran tiram a interrupção paradas
suspender
suas atividades,
habitualdo fluxo c refluxo
se necessário. O Presidente
mente constante de camiGerald Ford sugeriu a seu
nhóes carregados, rodando Secretário dc Trabalho, W.
em todos os sentidos. Os J. Usery Jr.,
"supervioque
ânimos se exaltaram a tal
ne as negociações enquanto
ponto que um jovem (23
achar que isso ajuda. As
anos) motorista de ti »i a avaliações
da situação Useempresa transportadora foi
ry Jr. somente as faz ao
surrado somente por tentar
próprio Presidente. Este,
estacionar melhor o seu
poderia inovar dispositivos
oaminhão.
da lei Taft-Hartley c con- Em Rockford, (com popuseguir uma trégua de até S0
lação de 14S mil), no Norlc
dias em que os ânimos
io Estado dc Illinois, um
pudessem ser serenados,
no
colocou
se
grupo que
agora porém preferiu
Até
cruzamento das rodovias 50
aguardar algum progresso
c 96 apedrejou os camlnas negociações.
nhões cujos motoristas tenEnquanto isso. os piquetaram furar o piquete.
Dentro dus normas que tes, em tiários Estados, esregem as relações dc traba- tão nas ruas das cidadesUio no selor, chegara a ho- chave no esquema dc transra cm que, mais uma ve:, 1>orte rodoviário. Quanto à
empresas empregadoras e volta dos motoristas aos vodelegados dos sindicatos dos lantes de seus veículos,
onmotoristas deveriam chegar Fitzsimmons declarou "Isa acordo quanto aos termos tem com naturalidade:
para a renovação dos con- so agora é Inteiramente
tratos coletivos.
com o Governo".

Retração
Enquanto prosseguem as noticias de
prisões em lodo o pais. Buenos Aires vive
uma normalidade algo triste pois a crise econômica com a conseqüente inflarão e baixa do poder aquisitivo vem causando um inédito esvaziamento das ruas
c restaurantes centrais. Assim, c comum
agora andar às 10b, da noite por uma
(alie Lavalle quase sem movimento. Os
antes cheios
cinemas c restaurantes,
mesmo de madrugada, agora só conhecem um bom movimento nos fins de semana.
_ freqüente vrr-se agora — antes de
meia-noite — vários restaurantes fechados com os garçons empilhando mesas e
cadeiras em seu interior. Enquanto isso,
os brasileiros começam a descobrir. em-

bora a contragosto, que o paraíso comerciai dá (alie florida ju não é tão paradisiaeo, pois os preços dispararam nos
últimos meses, eom a inflação, _ fácil
encontrar nas ruas grupos dc turistas
trocam informações sobre onde ainque "comprar"
ou "cambiar" mais cm
da
conta.
Nos demais aspectos, Buenos Aires
conserva seu ar tlc normalidade e onlem foi anunciado o fim das barreiras
militares nas Embaixadas. Ainda ontem,
numa cerimônia realizada cm frente ao
Comando Geral do Exército, no Passeo
Colón, o Chefe do Estado-Maior, General Roberto Eduardo Viola, presidiu a
cerimônia da desmobillxaçüo dos soldados da classe de l!1">l. O ato. foi a primeira cerimônia pública das Forças Armadas — com a presença dc um alto
chefe militar — após o golpe.
Mas a normalidade vem ganhando
nos últimos dias um toque cada vez
mais austero. Os discursos c proclamações são sempre secos e. desde o começo, os militares querem caracterizar o
seu Estado dc "operação", que náo admite galas. A posse tlc Videla foi seca,
cm uniforme comum, sem bastão dc coO juramando ou faixa presidencial.
incuto dos Ministros, uniforme e monotono. O primeiro discurso presidencial
rápido e cheio de recados, c não se admitiram palmas durante a posse dos
auxiliares do novo Chancçler.
A rigldex e um certo p u ri ta nismo
começam a transparecer cm vários atos,
que vão sendo conhecidos todos os dias
— cm pequenas notas dc jornal — c que
se assemelham a muitas diretrizes Uimadas no Brasil durante os governos de
Jânio Quadros c Castelló Branco, quando a "austeridade" cra uma obsessão.

Líder da CGT eslá asilado
Montevidéu — A Embaixada do Mcxico no Uruguai confirmou que o ex-sccretário da Confederação Geral do Trabalho argentina. Casildo Herreras, encüiitra-se asilado na legação mexicana
em Montevidéu. Herreras solicitou o asllo na Urde de quarta-letra e imediatamente o Embaixador Vicente Muniz Arroyo o concedeu, notificando em seguida o Governo de Buenos Aires.
O Embaixador Muniz Arrojo sollcitou ontem uma reunião com o Ministro
Uruguai,
das Relações Exteriores do
Juan Carlos Blanco, para comunicar oíicialmente its autoridades de Montevideu a concessão do asilo a Herreras. A
mexicana, contudo, foi
representação
cercada por um dispositivo de segurança militar e por Integrantes da policia
de Investigações. Na Embaixada do México já estão asilados cerca de 80 reíugiados uruguaios.

Acordo

de Cavalheiros

Casildo Herreras chegou a Montevi-

déu a 20 de março, quatro dias antes
de o movimento militar argentino assumir o Govçrno. Informou-se que o exsecretário da CGT iria reunir-se com lideres sindicais norte-americanos.
Pouco depois da intervenção militar argentina, soube-se que Herreras fora detido pelas autoridades uruguaias,
permanecendo na prisão até o dia 28
Desconhece-se as razões i>or que foi 11bertado. o que lhe permitiu asilar-se na
legação mexicana. O asilo a Herreras é
o primeiro caso oficia! de abrigo concedido pela representação do México, ondc se encontram dezenas de refugiados
uruguaios, entre eles cinco oficiais da
rumores citados
Força Aérea segundo
pela agência ANSA.
Desses refugiados, 22 viajaram do
Uruguai para o México, sem necessidade de salvo-condutos, o que levou â suposição do estabelecimento de um acordo
de cavalheiros entre o Ministério dus
Relações Exteriores uruguaio e a Embaixada mexicana.
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Morales Bermudez anuncia
que nova fase da revolução
vai durar mais seis anos
Lima — A promulgação de uma nova Constituia próxima divulgação de um novo plano de
e
ção
— a «er complegoverno — o Projeto Tupãc Maru
titdo em seis anos foram anunciadas pelo Presidente do Peru, General Francisco Morales Bermudez,
em mensagem dc quase duas horas à Nação.
O Presidente declarou também que depois de
ter-se convertido num do.s mais destacados dcíensores do Terceiro Mundo e do não alinhamento, o
Peru sé voltará agora para a integração ao.s países
á América Latma, o
vizinhos e de um modo geral "naturais
fatores geodevido
a
aconselhável
é
que
políticos".
"um
METAS

___r

^__k_-____-___r«
Casildo Herreras

O aristocrata
dós sindicatos
D*p«rt*m«nto d* Pttqima
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Entre os objetivos de seu
Governo, destacou a necesrcsidade de completar as"conformas estruturais e
solidar o processo revoluclonano. evitando que este
degenere n u ni estatismo
comunista ou que retroceda
a formas Já superadas de
capitalismo".
"Nosso modelo náo pode
ser capitalista porque a
sociedade capitalista, p o r
mais concessões que faça,
nunca conseguirá eliminar
completamente a exploradisse, acrescentando.
ção'
"Mas náo
pode ser sociaIUtã-marxísta porque este
t.pu de sociedade nunca ellmina totalmente a manlpulação das consciência» e das
pessoas."
o modeDepois de definir"uma
soeilo peruano como
cdade sem injustiça, prepotência, privilegio ou

Um dos mais importantes
lideres sindicais argentinos
c considerado o maior adversário do ex-Mlnistro do
Bem-Estar Social, José Lope: Rega — que loi secretario pessoal da ex-Presldenta
Maria Esteia c cra apontado como eminência parda
rio peronismo — Casildo
Herreras i uma pessoa sobre quem circulam diversas
histórias em Buenos Aires.
Muitos comentam que o
lider sindical, dc 40 anos, se
veste muito bêm, gosta de
cinema, Icatro c de mulheres bonitas. Herreras,
segundo essas informações,
mantinha trcs apartamentos em um luxuoso edificio
deles
de Buenos Aires. Um"encondestinava-se a seus
":
os outros
tros particulares
dois serviam para hospedar
os guarda-costas dc Herreras (ate recentemente, os
guarda-costas dos lideres
sindicais eram pagos com
dinheiro dos cofres públicos, através de verbas para
essa finalidade especifica'.
Poucos dias antes do
movimento militar argentino, houve uma explosão
num edificio luxuoso e aiguns jornais divulgaram
que o alvo dos terroristas
cra um dos três apartamentos de Herreras. O lider sindícal desmentiu, mas a s
versões continuaram e uma
delas relatava o seu encontro em um doa apartamentos com um dirigente politico da Oposição para debalerem aspectos da crise politica argentina. A reunião
era ultra-secreta c o politico
oposicionista teria tomado
medidas extremas de precaução para evitar ser
seguido Quando chegou no
apartamento, entretanto.
desfoi recebido por uma"Você
é
preocupada jovem:
"Sim,
—
que é o fulano?"
"Então entra dcsou cu" —
pressa que o Casildo está à
sua espera".
Casado c com um filho,
Herreras — mwntco de fábricas de tecido e antigo dirígente do sindicato d o
setor têxtil da Argentina —
assumiu a secretaria-geral
da CGT a 9 de abril de 1975.
Mais uma história contada
a seu respeito: Herreras .d
dt'potJ dus seis da tarde
costumam fazer política
sindical. Antes, ele religio'samente dava uma
passada
num café elegante de Buenos Aires, para tomar um
aperitivo em conipanhia —
outro dc seus casos — de
uma bela senhora.

sóciamiséria", isto é,
lismo humanista e cristão",
Aradvertiu que as Forças
"estão dismadas e policiais
pastas a defender o processo até as últi m a s conseqüências" contra os que
E
tentarem Intcrrompé-lo."
"algum dia,
afirmou que
náo muito distante", um
plebiscito poderá ratificar a
obra do Governo.
Morales Bermudez accntuou a necessidade de um
permanente dialogo entre o
Governo e seus opositores,
mas apontou infiltração de
ideologias aiheias ao processo" nas esferas governatn.ntaís. Declarou que no
período precedente,"o dc Vcdialogo
lasco ^ivaraüo,
c a liberdade de expressão
foram multo limitados",
mas íntormou que a lmprensa socializada não será
mais entregue aos _etores
profissionais em julho.

Venezuela
suspende
televisão
Caracas — Em medida
sem precedentes na história
da TV venezuelana, o
Governo determinou o fechàmento por trcs dias da
R a d i o-Telcvlsão Caracas,
que transmitiu uma entrevista dos seqüestradores de
u m industriai americano,
medida qualificada por
de ràtodas as associações"violação
dio e imprensa de
aberta à liberdade de expressão".
Doís repórteres da emissora tiveram ura encontro
secreto com uma terrorista,
integrante do grupo subversivo que mantém prisioneiro desde 27 de fevereiro o
industrial William Frqnk
Nlehous, sob acusação de
Interferência na politica e
na economia da Venezuela.
Segundo a reportagem -—
que não apresentava a mulher. mas apenas seus entrevístadores — o gmpo.
denominado Comandos Revolucionàrios 'A r g i ni i r o
Gab.ildón, anuncia que Nlehous será morto ^e não forem cumpridas as exigéncias d o s seqüestradores.
Ameaça, também, sequestrar um dirigente do Partido governamental, a Ação
Democrática.
Para o Copei t P a r t i d o
social-cristáo) a medida é
ilegal: "Trata-se de uma intimidaçào a todos os meies
de comunicação social, para
que te a b s 1e nham de
comentários contrários à
opinião do Governo e do
Partido situacionista".

Igreja leme
pela ordem
na Colômbia
Bogotá — A Igreja colomblana advertiu ontem que
existem "graves ameaças à
paz e a ordem cm conseqüência da injustiça
social, ameaças que aumentam devido a atual divisão
nos Partidos tradicionais, o
Liberal e o Conservador, e
a mterv.nção no processo
de movimentos de ideoioglas extremas".
"Sem
A nota acrescenta:
desconhecer os esforços
efetuados por pessoas e
grupos para a restauração
da ordem social, é necessário denunciar severamente
a responsabilidade daqueles
que permanecem tndiferentes á aplicação plena da
justiça, e a daqueles que.
por situarem-se no extremo
oposto, radicalmente a afãstam".
Novas manifestações esUitiantis se registraram deixando saldo de um mono,
quatro policiais quei:r.adcs>
com ácido e 52 estudantes
presos. A Policia Militar e
o Exército, após dissolverem
uma passeata estudantil
com cassetetes e bombas de
gás lacrimogêneo, em Bogotã, ocupara m toda a
Universidade Nacional da
Colômbia.
Os professores, por outro
iado, reiteraram a ameaça
de entrar em greve nos próximos dias 6 e 7. caso o
Governo não lhes conceda
aumento salarial. O Governo manifestou sua disposição de repr.nV.r o movimento alegando que a greve é
ilegal e visa perturbar a ordem pública nas vésperas
das eleições.

Diversão em boa companhia
nãoéfâzerbarreiraquandoocanhao
cobra uma falta
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Caraíba Metais intensifica

Petróleo no Pantanal
interessa a empresa
Uma importante companhia internacional de
petróleo consultou a Petrobrás sobre a possibilldadc dc realizar exploração de petróleo no Pantanal
de Mato Grosso. Nessa região, a empresa estatal
está concluindo pesquisas sísmicas e geológicas,
iniciadas há cerca dc seis meses. Essa informação
c de fontes ligadas à empresa.
Esclareceram que "certamente será impossível
a concessão dessa área para contrato de risco,
uma vez que ela não foi selecionada nos editais de
licitação." O Pantanal fica localizado a Sudoeste
do Eslado mato-grossense, nas cercanias da região
produtora de gás da Bolívia, onde, há uma semana, o Governo daquele pais anunciou ter feito uma
importante descoberta de petróleo, em Izozog.
A consulta da empresa estrangeira causou
certa curiosidade na Petrobrás, uma vez que os estudos dc interpretação geológica do Pantanal ainda
estão em fase dc elaboração. Mas. sabe-sc que na
região limítrofe do Chaco Paraguaio — também
pantanal — uma companhia norte-americana está
realizando prospecções.
O Pantanal do Mato Grosso possui 600 qullômetros dc extensão por 200 de largura em alguns
trechos. Trata-se de uma região de rochas cristaUnas, cobertas por delgadas camadas de sediment03 quaternários. Um pouco ao Norle, em tcrrllôrio paraguaio, existem elevações pertencentes ao
sistema andino. Sabe-se que na região brasileira do
Pantarial são muito comuns registros de afloramentos dc petróleo na superfície, segundo informações dc fazendeiros locais. Entretanto, segundo técnicos da Petrobrás, isso náo significa que necessariamente possa haver jazidas de petróleo aproveitáveis. Só o pesquisa pode provar isso.

Universidade Federal de Minas Gerais
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO

AVISO
De ordem cí« Senhor» Coordenador! do Curto d* Mestrado
•m Educaçío tt fez público, pelo preienl* AVISO, qut foi
prorroO«do o prazo para ai inscrições aot exames dt seleção to Curto
dt Mestrado em Educaçío, «tando aberlai ti inscrições
ati •
dit 09 de abril de 1976.
Oi candidatot deverão tpretentar no ato da inscrição ot te©uintes documentos:
a) Preenchimenlo de formulário de inscrição
b) Cópia autenticoda dt diploma de graduação
c) Histórico Escolar
d) Curriculum Vilae
e) Quitação Eleitoral t Militar
i) Trêt carlat de recomendação
S) Comprovante de pagamento da taxa dt inscrição no valor
dt Cr$ 200,00 (duzentot cruzeiros) — depósito t ftvor da "UFMG
Mestrado em Educação", no Banco do Bratil,
agência da Reitofia da UFMG — Pampulha — Belo Horizonte, MG. Código da Receita: 0101004008 — Código da Unidade: 180).
OBSERVAÇÕES
1. Vasa»
O Colegiado do Curso de Mestrado em Educação fixou em
30 (trinta) o número de vagas para as trêt areai dt concentração:
t) — Metodologia do Ensino
b) — Ciências Sociais Aplicadas i Educação
c) — Ensino Superior
2. Stteçís
a) Ia. ttapt (mát dt abril)
Aprovação em entrevista, em
provas de línguas
(inglês t francês), t em prova dt dissertação
relativo t educação.
b) 2a. ttapt (mtttt dt mait t iunho)
Aprovação tm curso dt nivelamento

PESQUISA
Para o projeto básico de
concentração do cobre, disse o Sr Ar.lldo, a Caraiba
contratou o Centro de Pesquisas da Bahia — Ceped,
onde o engenheiro paulista
Hugo Radlno, que desenvolvcu, com exilo, o processo
para concentração de zinco,
tstií dirigindo uma equipe
dc 20 engenheiros.
A meta da Caraiba
Metals é atingir, em 1979,
uma produção de 40 mil
toneladas de cobre primario, que somadas as 10 mil
toneladas das Jazidas dc
namnquít — da Companhia
Brasileira de Cobre, também sob controle acionário
da Fibase — serão destinadas à central de metalurgia
de cobre que será instalada
no Centro Industrial d e
Aratu.
METALURGIA
No dia 31 de maio vence
o prazo para que as empresas interessadas em promover a produção de cobre
primário no pais apresentem as propostas para implantação de usinas. Segundo o edital do Considcr, na
análise dc seleção, será
dada preferência a empresas que apresentarem
maior participação dc capital privado nacional, c também de máquinas, equipamentos e serviços nacionais.
No Centro Industrial de
Aratu, o Governo baiano já

Pede-se ao Sr. HENRIQUE D'OLIVEIRA COSTA
PEREIRA, na qualidade de liquidante da Firma Centro Laminação Jacarandá S.A. (em
liquidação) a entrar em contato com o Sr.
Thorkild Schack, à Av. Brasil n.° 22.466, Rio
— Tel: 359-0505 — Com urgência.

estrangeirai
tobrt temt

LIVRARIA

%£kr

3. Bolsa»
Serão
plica
A.

oferecidas bolsas de estudo. A concessão dt bolta
regime de tempo integral do boltitta na'instituição.

Inscrição •

im-

A capacidade brasileira da produção
dc anldrldo ftdllco e dc plastiflcantcs vai
aumentar em 12 mil toneladas anuais, a
partir do ano que vem, passando dc 78
mil para 91 mil t/ano. Esses dois produtos s&o usados na fabricação dc produtos
plásticos.
O aumento decorre dos mvestimentos feitos pela Dlvlsào Química da Vulcan Material Plástico S/A. na sua fftbrica tle Morí cla.s Cruzes, cm São Paulo. A
produção passará dc 24 mil para 36 mil
toneladas anual1;, o que a colocará como
o maior fabricante nacional. Trata-se do
único projeto conhecido de expansão
para 1077 em andamento. O da 8candiflex cio Brasil deverá ficar concluído cste ano, quando ela elevará a sua produçáo dc 13 mil 200 para 18 mil toneladas.

Produção
Mais de 95<;ó da produção brasileira
de plasttficantes está localizada em Sáo
Paulo. Lá estão, além da Vulcan e da
Scancllllcx, a Cia. Atlas dc Produtos Quimicos (18 mil t/ano», Plasbaté <G mil),
Produtos Químicos Elekeiroz (4 mil 8001,
Indústrias Químicas Taubaté (4 mil 200».
Rhodia (1 mil), Brasiplast (300), Eletrolack (3001 c Henkel do Brasil (25), O
único fabricante fora de São Paulo c a
Elekeiroz Nordeste, com 2 mil 400 toneladas anuais.
O investimento que a Vulcan está
fazendo 6 de 5 milhões dc dólares (CrJ
50 milhõesi. Ele está sendo feito com rccursos financeiros próprias da empresa.
A tecnologia c 100% brasileira e 95% do
equipamento são nacionais. A Importação está limitada á aparelhagem clerrònica dc controle, náo produzida no pais.
A empresa conta com cinco fábricas
no Brasil de produtos plásticos sendo
tres em São Paulo, uma em Minas Gerais c outra no Rio de Janeiro. O valor
da sua produção está cm 100 milhões de
dólares (Cr$ 1 bilhão) por ano. A Vulcan eátá desenvolvendo a sua exportação

de filmes (plásticos finos), além de produtos acabados. No ano passado ela vendeu lá fora cerca dc 1 milhão dc dólares (Cr$ 10 milhões).

Falta PVC
São Paulo — O presidente do Sindicato da Indústria Plástica, Sr Dllson Funaro, disse ontem que há íalta de cioreto de pollvlnlla <PVCi e clc polictileno
dc alta densidade no mercado, e que no
momento o Ministério da Fazenda estuda uma fórmula para a Importação desses dois produtos.
Adiantou que nos próximos dias dcverão ser divulgada.-, a.s normas para essa
importação, e salientou que .será necessária a aquisição, neste ano, dc 120 mil
toneladas de PVC e 45 mil toneladas de
polictileno dc alta densidade".

D<'s«!mpr«*<;o
Porto Alepre — O aumento dc 96%
no preço das fibras acrílicas e a reduçáo no prazo de pagamento das duplicatas dc 120 para 60 dias e.->táo alarmancio os industriais do .setor têxtil que prevêem. em curto prazo, restrições dc operações industriais e. em conseqüência,
um desemprego em massa.
A principal reclamação dos empresarios é contra as restrições do crédito adotadas pelo Ooverno federal, impedindo
um aumento do capital de giro das empresas para cobrir os novos preços c
prazos.
Para o diretor da Indústria de Fiaçáo de Malhas Dalondcr e Filhos Ltda.
Sr Dcollr Dalondcr. dc Caxias do Sul, as
mudanças nas condições dc compra de
matéria-prima exigem também um
'"afrouxamento" na
política dc crédito e
financiamento por parte do Governo, para que seja evitado o desemprego ou até
o fechamento de pequenas indústrias
que não tèm poder de barganha junto
aos fornecedores.

Dcsaquccimento atinge setor de
bens de capital por encomenda
A indústria de bens de capital está
começando a receber dos seus clientes
pedidos para adiamento dos prazos
de entrega das suas encomendas dc máquinas e equipamentos.
A informação não pode ser tomada
dc forma generalizada para todo o setor,
já que esses pedidos estão sendo agora
localizados. Dc qualquer forma, essa nova situação chega num momento em que
várias indústrias do setor Já tiveram
cancelamento de encomendas.

Faturamento

cai

Os pedidos dos consumidores para
que os indústrias de bens de capital dlmlnuam o ritmo de produção das suas
encomendas está atingindo aos grandes
equipamentos. Sabe-se. por exemplo, que
uma siderúrgica solicitou um adiamento
na entrega do seu laminador.

Alguns empresários afirmam que o
seu faturamento no primeiro trimestre
está inferior em 30% ao projetado para
o ano.

Importação
São Paulo — O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Fundição de Perro e Aço (ABIFFA), Sr Alberto
Villares, disse ontem que o levantamento
que está sendo realizado pelas fundidoras sobre o déficit de alumínio e zamac
tllga de zinco, magnésio e alumínioi, estara concluído hoje, c será encaminhado
ao Consider na segunda-feira. A ABIFFA
quer importar 15 mil toneladas de alu-

minto,

com o Sr Alberto Villares,
"nãoDchá acordo
até o momento a paralisação de
Indústrias do setor, mas se náo houver
essa importação ela poderá ocorrer.

Faculdade de Educação da UFMG
Secretaria do Mestrado em Educação — Sala 59
Campus Universitário — Pampulha
30 000 — Belo Horizonte, MG
Telefone: 442.00.66 — Ramal 23B
Horário: dai 14 às 17 horas dt 2a. a 6a. feira.
A inscrição deverá ser feita mediante a documentação descrila neste aviso, pelo interessado, pessoalmente, por procuração ou pelo correio.
Belo

Horizonte,

29

dt

março

IÊDA ELIZABETH DE BRITO,
Colegiado do Curso.
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Sempre que você
quiser saber o que
se passa no Brasil
e no mundo,
no momento
em que esta
acontecendo,
ligue a Rádio t
Jornal do Brasil.

O Jornal do Brasil Informa

2*a 6" às 7:30,12:30,18:30100:30hs.Sábados, domingos e feriados- V edição âs 8:30 hs.

Por o<dem do Sr. Diretor do Depósito de Subsistência do Rio
de Janeiro • em obediência «o item I do artigo 12^ tio Decretolei n.° 200 de 25 de fevereiro de 1967, faço público que íerá
efetuado, trinli dias «pó» a publicação do EDITAt DE CONCORRENCIA n.° 0001/1976 em DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liciteção pera FORNECIMENTO. ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO D€
CARNE BOVINA À MARINHA.
Oj inlercisados poderio obter o EDITAI DE CONCORRÊNCIA
e todas as informações necessárias ru DIVISÃO DE ABASTECIMENTO DO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DO RIO DE JANEIRO AV. BRASIL N.° 10.500 — OLARIA — RIO DE JANEIRO - (RJ).
RIO DE JANEIRO, em 1.° DE ABRIL DE 1976.
SÉRGIO DA CRUZ MAGALHÃES
(«)
Capitáo-de-Corveta (IM)
Prejidentt da Comissão de Concorrência (P

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Sociedade, na Avenida Treze
de Maio n.° 41/12.° andar, os documentos *
que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n.°
2627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao
exercício de 1975.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1976.
Roberto Figueira de Farias
Diretor Geral

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

~,~- f:'-„i_"-:j,ihJi

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

AVISO
VENDA DE IMÓVEL

DEPARTAMENTO DE MATERIAL
E SERVIÇOS AUXILIARES

Retificação e ratificação de edital

DIVISÃO DE MATERIAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO
retifica e ratifica o edital objeto do AVISO publicado em jornais
desta cidade a 10/3/76, dando-lhe a seguinte redação quanto
ao imóvel «baixo:

AVISO

ENDEREÇO:

BAMERINDUS

Rui

Raul

Barroso,

70 — ap.

NATUREZA: apartamento composto
hall, cozinha, banheiro e WC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 14/76

Serio admitidas
diante financiamento

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAl DO RIO DE JANEIRO, torna público que firi realizar no dia vinte • dois de abril do ano
de mil novecentos • «lema e teii (22/04/76) ii 14:00 (quetoríe) horai, TOMADA DE. PREÇOS, para AQUISIÇÃO DE APARELHOS
"ELÉTRICO-DOMÉSTICOS
(AR CONDICIONADO, FOGÕES ETC).
Maioret detalhei, poderão ser obtidos na Divisão de Material
do Departamento de Material e Serviços Auxiliares na sala n.° 18
(dezoito) do Pavilhão Central da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, situada no Km 47 da Antiga Rodovia Rio São
Paulo — Seropédica — AV de Itaguaf.

Patrocínio

O Conselho Intermlnisterial de Preços (OIP i
divulgou ontem os novos
percentuais dc aumento pa.
ra os veiculos nacionais
produzidos pela General
Motors. Os reajustes variam
de 823% — caminhões
modelos C 0503 e C 6 8 0 3
(gasolina) — a 11,81'.:. para
o modeio Caravan. O Chevette sofreu aumento de
10,15%.
Os o u tros percentuais
para a lmha da GM foram:
Opala. 11.78':: Comodoro,
11,75%; caminhões C 1404 e
1410, 10,17%; e, C503 (diesei), 8.60%. Hujc, o CIP
deverá anunciar os percentuais para as fábricas Ford
e Chrysler.
Washington — O Congresso norte-americano
aprovou a exploração
comercial dc suas jazidas
de petróleo guardadas até
agora como reservas estrategicas militares para um
caso de guerra. As Jazidas
de Elk Hills, na Califórnia,
contém cerca de l bilhão
500 milhões de barris e
podem produzir até 300 mil
barris diários. Pelo projeto
dc lei ontem aprovado, fica
a Marinha autorizada a cxpiorar jazidas na Califórnia
e em Wyomíng.
Diminuiu entre 5% e
6% o consumo de gasolina
na cidade do Rio de Janeiro
no més dc março, em comração com o mesmo periodo do ano passado. A informação é do Sindicato do
Comércio Varejista dc
G à s o 1 i n a e Combustíveis
Minerais, o qual esclareceu
que essa redução pode ter
ocorrido devido ao baixo
movimento nos postos durante o caríaval.
Informa também o Sindicato que caiu substancial,
mente o consumo de óleos
lubrificantes comuns. Isso
deve-se ao fato de uma
majoração de cerca de 50%
nas preços e á entrada no
mercado des óleos lone-life,
de maior durabilidade.
João Pessoa — A Paraiba foi o segundo Estado a
receber maior número de
financiamentos do Banco
do Nordeste do Brasil, no
setor agroindustrial, no
qüinqüênio 1971/75, perdendo apenas para Pernambuco. Em terceiro e quarto
lugares estào o Ceará e Rio
Grande do Norte.
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Local —

—

reservou área de 150 mil
metros quadrados para a
instalação de uma central
de metalurgia dc cobre, que
deverá entrar em funcionamento dentro de três
anos e reduzirá em 30% a
importação dc cobre.
A substituição do cobre
pelo alumínio cm condutores elétricos, que possibilitaria a redução do custo operacional em quase a metade
do preço, além de aliviar a
balança comercial do pais
com a náo importação do
cobre, Já está sendo estudada pelo Centro de Pesquisas
dc Energia Elétrica (Ccpcl),
órgão da Eletrobrás.
O aluminío já é utilizado
no mundo inteiro em Unhas
de transmissão c Unhas aéreas dc distribuição, podendo ser utilizado, também,
cm instalações prediais.
Mas ai surgem dois problemas: um dc ordem econômica e outro técnico. O prlmeiro diz respeito ao custo
não tão atrativo, igualandose praticamente ao do cobre cm Instalações prediais.
Dai, os países que têm acesso a esta matéria-prima
náo apresentarem grande
interesse no seu uso.
Do ponto-de-vista técnico,
íoi observado que, com a
ação do ar, surge u m a
camada fina de oxido, que
é tsolantc e prejudicial ao
fluxo normal da corrente
elélrica. Isto acaba gerando
um superaquecimento d o
conjunto, podendo ocaslonar até um incêndio.

Io Caderno

Brasil eleva capacidade de Carros tem

l
pesquisa de cobre na Bahia
com excelentes perspectivas piodllÇãO de plaStificantCS
Metais está intensificando as
A Caraiba
pesquisas geológicas, com sele sondas operando a 500
metros de profundidade na fazenda Caraíba, no vale do Curacá. a região de ocorrências mais promissoras de cobre do país, e as perspectivas são excelentes, afirmou, ontem, o Sr Arildo Zorzanelli, superintendente da empresa.
O estudo da viabilidade do projeto cobre está
em fase de conclusão e a Caraíba já contratou o
projeto básico de engenharia da metalurgia à firma finlandesa Outokumpu Oy, que irá operar em
associação com a Montreal Engenharia e a Unicnge, da Bélgica.

H

Sexta-feira, 2/4/76
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201.

Engenhe

Neve.

de: sala. 3 Quartos,
de empregada.

propostas para pagamento i
através da Caixa Econômica

varanda,

vista, ou
Federal.

me*

Os Interessados, pessoas físicas ou jurídicas, poderão obter
o edital com a& condições básicas dò venda no seguinte endereço,
onde serão prestade* quaisquer outros esclarecimentos: Comissão
Permanente de Compras e Contratações, na Rua Senador Dantas
n.° 14 — 7.° andar, sala 705, no horário das 9 ás 16 horas.
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As propostas deverão ser apresentadas
12 de abril de 1976, às lOh 30mln,
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Com um capital social, totalmcnte nacional, dc Cr$
6 milhões 450 mil, o Estaleiro Ebln completou neste
mès dc março 10 anos dc
atividades, marcados por
sucessivas expansões que o
levaram da condição dc
subempreitelra dc obras
para outros estaleiros, á
condição destacada dc criadora dc um ktioio-how brasileiro na construção dc navios até 7 200 tpb.
Fundada em 1008 pelo cngenheiro naval Walter VllcIa Guerra, a empresa ocupou uma área dc 2 mil m2.
na ilha da Conceição cm
Niterói, concluindo já no
ano seguinte sua primeira
obra dc porte, uma plataforma auto-elevatórla que
permitiu a conclusão d o
porto dc Itaqui, no Maranháo. A variação das marés cm sete metros na costa
do Estado exigiu unia obra
de tal forma especifica.
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Tecnologia própria na construção de navio hidrográfico da Marinha

Docenave é
novo membro
de Bureau
O Diretor-Superintendente da Vale do Rio Doce Navegação S. A. —
Docenave, Comandante
João Carlos Palhares dos
Santos foi eleito recentemente, membro do Americàn Bureau of Shiping.
internacional
entidade
de alto gabarito técnico
classificadora de navios.
O superintendente da
empresa de navegação c
o quarto brasileiro eleito,
jã tendo feito parte da
entidade o Sr Leõnidas
Castello Costa, Comandante Fernando Saldanha da Gama Frota e Almirante José Celso dc
Macedo Soares Guimarães. Entre os membros
da organização figuram
os maiores armadores internacionais e representantes da indústria
naval de todo o mundo.
Na America Latina,
somente o Brasil figura
com 4 membros, havendo 2 representantes da
Argentina e 1 da Colômbia.
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Brasil será competitivo
mesmo com o aumento do
subsídio na exportação
A competitividade do Brasil no merendo externo com o eventual aumento do subsidio para venda de navios por outros paises ainda encontrará
niveis satisfatórios dc rentabilidade, tendo cm vista que o custo da mão-de-obra, incidente sobre o
preço final, proporciona uma margem favorável ao
Brasil em relação aos paises altamente tecnificados.
A afirmação é do Almirante Walter Vilela Guerra,
diretor-presidente do Estaleiro Ebln S.A., que considerou ainda o mercado externo como uma mera
competição dc subsídios sobre o custo rcnl da embarcação, ílcando a cargo do Governo federal o estabcleclmcnto das prioridades Internas para elevar
ou não o desembolso « manter a competitividade dos
estaleiros nacionais.

TECNOLOGIA
A tecnologia desenvolvida
nos estaleiros permitiu a
construção c entrega reccnte para a Marinha dc Guerra brasileira dc um navio
hidrográfico c de apoio aos
faróis, que pela diversidade
de atendimento, torna-o
uma embarcação altamente
complexa.
O Graça Aranha (código
H341 dc 3 mil tpb, dispõe
cm seu interior além dos

Soluções
Trata-se de uma opç&o. disse o Almirante Vileia Guerra. Em termos de balança dc pagamentos,
caberá ao Governo determinar se é mais favorável
arcar com um ônus maior pelo aumento do subsidio e auferir maiores divisas, ou manter o atual
subsidio, que está em torno de 22% para exportação. e deixar a cargo dos estaleiros a conquista
deste mercado.
As crises, segundo o presidente do estaleiro,
têm-se mostrado até hoje favorável ao Brasil, sendo nos períodos de recessão cm lunção da conjuntura mundial, quando exigido um esforço do emseus
presariado nacional, onde o país tem dado osindussoluções
novas
encontrado
e
maiores pulos,
trials para manter atuante a economia do pais.
Para o presidente da Ebln, o espaço e o temsão aqueles disponíveis, e as dificulnecessários
po
dades enfrentadas estimulam a busca de um denomlnador comum para um cronograma compatível
com as nossas disponibilidades. Quanto aos recursos humanos, o Brasil ainda encontra algumas diíleuldades na aquisição de mão-de-obra especial!zada, razão pela qual há a necessidade de que o
estaleiro desenvolva o seu próprio pessoal.
O desenvolvimento histórico dos estaleiros levou a que se formasse uma defasagem com relação
à indústria de equipamentos no pais. No Início das
atividades, quando da criação da construçio naval
muitos empresários não acreditaram totalmente na
implantação deste ramo da indústria, ficando ela
sujeita ao fornecimento externo ou aos prazos excesslvamente longos de poucas fornecedoras que
operavam no ramo.
O incentivo dado, no entanto, permitiu o aesenvolvimento de uma indústria no país capaz de
atender grande parte da solicitação dos estaleiros,
criando-se fábricas de equipamentos especificamente voltadas para este setor, diminuindo com isto a dependência externa.

FmYm

equipamentos de orientação
normais a todos os navios,
um sofisticado equipamento
dc hidrografia, além dc gablnetcs dentários c médicos,
espaço para grande estoque
dc monumentos c um hellporto no convés, com oficia bordo.
nas
*A de apoio
ampliação que foi rcccntemcntc feita no estaleiro. teve um flnanctamento do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, no valor dc Cr$ 15 mllhões. O Investimento total,
contratado cm 1974, a preços da ORTN dc hoje tCrS
138,94), Incluindo a formação dc capital do Estaleiro Só, foi da ordem do
CrS 80 milhões, do qual 48 %
corresponde a o financiamento do BNDE c 52_- do
recursos próprios da empresa.
A participação do estaleiro no II Plano dc Constmçáo Naval, com 72 mil
tonelada** dc porte bruto,
apesar dc modesta em relação ao total construído
até 1980 (1,5 .i), é de Importancia fundamental não só
para o transporte dc cabotagem no pais, uma vez que
a série dc 10 navios é especlflcamente destinada para
este setor, como também
para a formação dc uma
tecnologia nacional na construção de navios.

Só amplia mercado externo
O Alvorada, primeiro lançamento do csC07>i 125 a7ios dc atividade compleladOi
no a/w passado, o Estaleiro Só, do Rio talciro neste setor, inicia a primeira classe
Grande do Sul, representa um capitulo a internacional dc navios com. tec/iologia e
parte na história da construção iinrni do desc7tvolvimcnto totalmente nacianai , co//i
pais. Associado ao Estaleiro Ebin a partir Um índice de nacionalização de equipamendc 1073, atualmente dedica-se d construção tos que gira cm torno dos SS^o, contratados
dc 7iavios para exportação, já estando con- 7ia própria indústria gaúcha, atualmente
bem capacitada.
tratada uma série dc 10 c/nbarcaçôcs.
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Saídas para o CANADA c GR

08-05-76
10-05-76
11-05-76

"NUUNO"
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1..C5-76
21 05-76

"PtORO TfIXÍlIA

Rio

5304 76 •

22-04-76

DANTAS'
Samoi 244476 264_>4-76 4Rio 264)4-76 26-04-76 J
Síoios 2944-76 02-05-76 •

*.
LAGOS

fi

»,o 07-05-76 0745-76 JV
1245-76

10-0576
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GR. iLAGOS
do rAWAn/,
CANADA .e r.D
Chegadas

vi/

S*íd«
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Rk> 0^4476 0504-76
1'aranaíué 08-0476 0344-76
¦ tSPIRANÇA"
Saoios 0904-76 10 0476
field. loronro, Ch'ca«o„
uVc«.
26 0476 280476
"M. S. DANTAS"
Poran^jui 2944-76 3044-76
02-05-76 ¦
0245-76
H'0 W-V^iu -v»-w-»w
Ria
I
MontrM., V-»t!*v*ifl'H Tofnn.o. Chí-èao. MiiwiiAee,

"MINERVA"
Rio 1944 -'6 21-04-76
Sanos 224476 2444-76
"AMAZÔNIA"

Rio 1245-76 1445-76
Sa»ioi 1545-76 1745-76
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AellJDi: O BRASIL A (iANIIAll A BATALHA DE DIVISAS.
OIBABOI!E OU MANDE ENBABCAB SUA UAIUÍA EM
NAVIOS DE BANDEIUA BHASILEIBA.
~
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HAMBURG-SÜDAMER1KANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTSGESEUSCHAFT - EGGERT & AMSINCK • HAMBURG
SERVIÇO DC CARGA C PASSAGEIROS DC HUMIURG, 1REMEN.
R0TTERDAM. ANTUÉRPIA PARA 0 BRASIl, URUGUAI
E ARGENTINA E VICE-VERSA
siiois rm lUROPã:

SANTA FÊ 7/4

CHLGIDIS 01 ÍUROri:
SANTA RITA

19/4

SANTA ROSA

19/5

TRANSMARES NAVIERA CHILENA LTDA.
UNHA REGUtAR CHILENA PARA PUERT0 NONTT, COMU.
SAN ANTÔNIO, VAIPARAIS0 TAICAHUANO E ANTOfAGASTA.
PRÓXIMA SAÍDA 00 RIO:
"CONDOR" 11/4
N/M
"CORDIU.ERA" 22/4
N/M

Anluarpia,
-

Sis.
-Sei.

ITAPACI
ITANAOI

"Nop«l Exptcí»"
"Charleroi"

dtptniUncU

dt

Slír" ..
Express"
«ftrloi

dt

RoMardam.

Bramen.

íJCANDINAVIA IA-3i Oslo, Copenhagam,
colmo, Hallinki

ITABIRA

-

BRASIl EUROPA IA4: Havre, Anluarpia, Rotttr|
dam, Hamburgo
R<_c. O' /04 - ".Vk. 02-05.04
TURIAÇU
11.
Ner.
Sdr C6-09/O4
13/04 - Fia I4-I6.04.
- Sdr 24-77-'
R«
18-22/04
GUANABARA
04 - Cab («K-i 29-30 04
Ha 01-04.05 irq 05-08/05.

UOTD

IA-5:

Havrt,
"

THOMAS «OTM

ALAMAR
MÉXICO

BRASIl

BRME: Vtra

UVERPOOl

liverpool
Havre,
IA61
fRANCISA
ANGIO
Glasgow
_____
'(airei
64.04
04 - Sis. 06-10/04.
Batfw 19-24/04 - Rod 25ITAITI'
27.04 - Pgué 28-30/04 Sls. 01-04,05.

'tga 4-4V/

Tfwr

MEDITERRÂNEO
MIDiriRRANIO
nova, trieste

-

IP-1

València,

M.reelh»,

«•

' IU 03/04 - its. _4-l'i,.J

LIOVBUÀS

PRESIDENTE KENNEDT -

- Pguá 13-15/04.
R.o 23^)3/04 - Sls. 03-09/
05 - Pgui 10-12/05 - Rio
14-16/05
Sd'/R«
(ope.)
lopc.l 21-23/05.

AMÉRICAS

BRASIl AMÉRICA CINTRAL BRAC:
Georgelown, Trinidad, P. Cabello,
Caribe, América Central

MARIIIA

Vil 02,04 - Pguí 0445 04
- Rod 06-07/04 - Sis 0910/04.
Pguá U-IS/W - 5te. 16IIOYD JACKSONVIUE
19,04 - Rio 20-2C 04 - Vir
21-22/04 - llh» 23 24,04 Sc' 2525 04.

IRACEMA

Paramaribo,
Porto» do

Rod. 03-04/04 - lr\ 0647/
04 - Psuí 08-C9/04 - Sts.
10-14/04 - Ro 15-16/04 R« lc*x.) 20-21,04 - Sim
ictx.) 25-27/44.
Rgd 3041/05 - Pa^á 00<M.-05 - Sts. 05-09/05 R,o 10-12/05 - Rec 16-16/
05 - Bbn 22-24/05.

ÁFRICA - OR. MÉDIO
ÁFRICA OCIDINTAI
Oacjr. Monròvia

.AF:

ORANGI

CABO

lagoi,

Teme,

Matedi,

Si». 2J-26/ 04 - Rio 27-29/
04 - Sfc 3041/05 - Sdr/
R« (opc.l 05-07/05Si». 25-28/04 - Rro 2943/
05.
;

CABO SAO ROQUE

ORIENTE MÉDIO IOM: Mombaia, Dubay, Dtmtn,
Kuwait, Khorramshar, Bairah
R9d (opc.l 29-3005 - Sls.
ARAGUAYA
02-06/06 - Rio 0749/04
R«> 23-25./04 - Sis. 26-30/
SEA 1RADER
04 - Sfc (ope.) 01-03.05 Rod 0446/05 - Ba-rw OB11/05.

EX. ORIENTE - AUSTRÁLIA
JAPAOi Singapore,
YoVahama

Manila,

Hono,

Kong,

Kobe,

R,o 03,04 - Sr» 04-05/04
- Pgu» 0607/tM.
Sdr 0647/04 - Vit 08-10/
04 - Sio 11-15/04 - St».
16ie04 - Pgua 19-23,04.

SAAR
COSTA IESTE USA/CANADA IN-l: Jeckionville,
Wilminglon, New YorV, Philadélphia, Baltimore

Tampko

Cru»,

Sr». 01'04 - Ro 02-03/04.
Iti 12-15,04 - St». 16-21/
04 - Sio 22-24.04

EUAROUE
ROMEO (RAOA

londrti,

^|
Cid 01-03-CU - Pae 04-06/
10Sic
It, 0649/04
04
12/04 - Sis. 13-16/04.
P._ 04-07/*04 - R9d 06-09'
04 - Iti 10-13/04 - Sic 14.
15 04 - Fguá 16-19/04 R*> 20-2:-Ci

San

Angelai,

«k 02/04 - Sdr 04-08.04
- Sl». 11-13/04 - ..o 14.
15/04 - Paua 16-1704 Vit 16-19/04 - llh*_s (Opo)
20-21/"04 - Sdf -2-2204.
Pqui 28-01-OS - Rtjd OO- Si». 06436.05 —
0*05
• llhiu» 1I-12/0S - Sdr 13Cab 16-17/05 B;m
14/05
(c«K.) 20-:i/05.

NEOIIS

VOITA REDONDA
SUI DO iRASIl [UROPA
Rolterdam, Hamburgo

loi

IB-l:

COSTA DO PACIFICO
Francisco, Vancouvar

tslo-

Sn 02-04 - R.o «05/04
- Sis 064*04 - Sdr II13/CU."
P»_«4 014JW - Sls. 0407,i».

-

KOlOll

23-26.04.
16-22/04.

R^> 01-03. W.
-Vil, 09-15/04 - Pgue. 1619 Cu - Sn. 20-22/04 Sd< 24-25/04.

UOTD ROTTEROAM
ITATINOA

Ho«».

iiu.i 0743/04 - V.1 1314.04 - R« 15-18 04 - Sls.
19-23'04 - Pgua 24-_6.CU.
ligd »44_0l5 - Pgua 05C6/05 - Ses, 074-5.C5 - Ro
1O-I0/05 - Vir 11-12/35 Sdr 13-14 05 - Cab 16-17/
C5.

CUIABÁ

CIAUDIA

Orl.an»,

N.w

IM-l:

TURMAUN

-

AUSTRAUAi
ITAGIBA

Melbourne,

Sidney,
-

irilbai»

R.o 054S05 - Sts. 0915/
05 - Poué 16-17/05 - Rod
19-20/05 - Ba.re» 21-23.05.
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Chegadas do Golfo
"Nopal
"Nopal

_______
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GOIFO 00 MÉXICO
fon, Tempico

Havia, Anluírpia,
BRASIl LA-2:
SUl/CtNTRO
Rontrdam, Hamburgo

AGENTES DA IATA
PASSAGENS DE TODAS AS
UNHAS AÉREAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS
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Lloydbrás vai longe

HOYD HAMBURGO
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Chagadas da Coita lesta

1,?JS 90

"M. S

SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADÁ e CANADA/BRASIL DIRETO

IXPRISSA IA-1:
Hamburgo

Paranaguá

parlai

Rio 2204-76 24-04-76 "*4/

26-04-76
28-04.76
3Ct04-76

IIOTD

Carregará para:
CwtcocvA paras
I NEW YORK, FILADÉLFIA, ¦AlTIMORI, NORFOLK, LAOUAlRA.PÜIRTO CAIELLO, NEW ORLEANS,
HOUSTON, VERA CRUZ E TAMPICO.
CHARLES10N.SAVANNAH f MIAMI

RUB SAO JOSÉ 90

i
^/

Saltos 17-0476 2044-76 1

"DIANA"

EUROPA

"gjg
rgi
1 ^1&fflJ
¦m

i

11 04-7&
Sthtot
I ^0*76
Rio
_
Phllad«lph.«, B<!f
Pím. «gu«
25-0476
Sanlos 27-C4-76
Rio 2.04-76
Nf<v Yc-fV, PbiUdelphi*, lUliimo-»*
(V.m«i}U-8-05-76
"NUUNO"
Símios 09-CS-76
Rio 11-05-76
N.w Yor». Philadalp . ». Bsltimor»
1645-76
.aranügüi
"MINtRVA"
Sanlos 18-05-76
Rio 20 0576
N«w Yo-lr, Ph.ladtliihn. Bi I.mor.

Ntw Yoik,
"DIANA"

(NAVEGAÇÃO SA i
Agentes Gerais no Brasil

A grande extensão da costa brasileira exige
uma boa capacitação do navio em seus tanques de
combustível para que este não seja obrigado a paradas extras para reabastecimento. Por outro lado,
o aumento da capacidade dos tanques determina
um maior calado. Incompatível multas vezes com
portos brasileiros de pequena profundidade. Na sua
concepção, foi levada também em conta a falta de
mecanização de muitos portos brasileiros, ou mesmo uma mecanização precária, dando ao navio
capacidade para se autocarregar e descarregar em
caso de necessidade, o que exigiu motores mais potentes no convés.

Culrti

i
i

Che-g-M-* S-*di Z

Salda
irvf..+7»
noa- M
1444-76

Chvgtda
"HUS"

INCORPORATEO

AV. RIO BRANCO, 25 • 14* . TEI.-23-1865
"SUBMULOC" - RIO DE JANEIRO
TELEGR.:
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Chegadas dc PORTOS DA COSTA LESTE DOS I
ESTADOS UNIDOS OA AMERICA 4/

MOORE-McCOUMACK

Capacidade

_i

PARTIDAS E CHEGADAS
Saídas para COSTA LESTE DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA.

AGÊNCIAS MARÍTIMAS S.A.

22/4
8/5

v1'1____p ,

Nirru/vuiR JL

Procedente do Norte (New York)
MORMACRIGEl (descarrega) abril 06
MORMACAtTAIR (descarrega) abril 09
New York — Philadélphia (Norfolk Baltimore) ope
Procedente do Sul (Buenos Aires)
MORMACRIGEL (carrega) abril 24
Jacksonville - New York — Philadélphia (Norfolk
Baltimore) ope.
MORMACAtTAIR (carrega) abril 30
New York — Philadélphia (Norfolk Baltimore) ope.

O projeto do navio que irá compor a série do
II PCN é totalmente desenvolvido no pais, realizado pelo próprio departamento da Ebln apenas com
a ampliação da capacidade do projeto do navio de
5 200 tpb, idealizado pela ESTAI-Escrltório de Serviços Técnicos e Assesoria Industrial, em conjunto
com o estaleldo Ebln.
Para este projeto foi realizado um levantamento das necessidades da cabotagem, em função
do ralo de ação dos navios na costa, e capacidade
dos portos brasileiros, não só na parte de operação
portuária como também no que se refere à profundldade dos mesmos, procurando-se um denominador comum que atendesse indistintamente a portos
capacitados ou não.
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Navio do II PCN foi
projetado pela Ebin

Paranaguá

13

cargas

BGÈHCin MiRliita CRIEG irioi irai

ggSí: .ISS

de Navegação
lXb Companhia
Lloyd Brasileiro
Agência Marítima Laurits- Lachinanti S.A.
Av. Rio Branco, 4/10.° andar

Tel.: 223-1772
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Brasil: uma reforma administrativa
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J. ('.. de Macedo Soares Guimarães
as mesmas funções dos atuais Mlnistros. Toda a máquina administrativa c executiva seria dc sua
responsabilidade. Os quadros ác
pessoal pertenceriam às Secretarias de Estado. Quanto aos Ministérios. seriam órgãos dc coordenação
c dc alta politica. Nestes Ministérios, o pessoal existente seria apenas dc Assessoramento Técnico c
de Gabinete. Todos os cargos seriam cm comissão. Este o aspecto
importante do que propomos. Na
hipótese da necessidade dc pessoal
auxiliar, este seria requisitado ás
Secretarias dc Estado. As prorrogativas funcionais dos Secretários de
Estado seriam as mesmas dos
atuais Ministros. Os Ministros c
que despachariam com o Presiden.
tc. que reuniria semanalmente seu
Ministério para debate c coordenação geral. Seriam, os futuros Ministros, como que "Vice-Prcsldentes" dc uma grande empresa
pnvada.
Como esboço inicíul, propomos
os seguintes Ministérios c Secrcturias dc Estado:

Vamos tentar propor, cm linhas gerais, uma reforma admintstrativa para o Brasil, que torne a
máquina burocrática mais ágil e
mais eficiente. Os estudos dc Frederick W. Taylor mostram que sejam quais forem os fins a que se
destina qualquer organização, pública ou privada, certos princípios
básicos tem que ser obedecidos. E
entre eles está a relação entre o supervisor c os órgãos supervisionados, cm suma, quantas divisões ou
departamentos podem ser efictentemente controlados por um chefe
imediatamente superior. Em nosso
pais, as reformas administrativas
cometeram um erro básico que
foi o de aumentar sempre, o numero de ministérios. Partia-se sempre
do principio dc que, como o ministro é o único que tem acesso ao
presidente, quando se queria dar
importância a um órgão ou ás suas
atividades, o primeiro passo era
transformá-lo cm ministério. Isto
c verdadeiro dentro de certos llmites. pois se O sistema continuar a
ser adotado, cedo teremos um _itiMicro tão grande dc ministérios que
se gerará o caos administrativo. A
última rejorma administrativa, o
Decreto-Lei ;i° 200, criou trés novos
ministérios, aumentando a série
dos já existentes. Vemos, pois, que
há necessidade dc se criar um novo
tipo dc relacionamento entre o presidente c seus subordinados. E' preciso não esquecer que, no regime
presidencialista, o presidente acumula as funções de Chefe do üoverno com as dc Chefe dc Estado,
ao passo que, no regime parlamcnturista, estas funções sáo separadas. Muitas das Junções protocolares no regime parlamentarista sáo
encargos do Chefe dc Estado, alivlando a rotina do Chefe do Governo. o que não acontece no regime
presidencialista.
Eis a síntese áo que propomos:
— O alto escalão govcrnametilál
deverá ter trés níveis distintos: —
Presidente — Ministros — Secretarios dc Estaáo. Os Ministros se rcportariam ao Presidente, c os Sccrctárlos de Estado, aos Ministros.
O importante é definir precisamentc as funções dc cada um. Os Svcrctáríos dc Estado teriam, n o
campo administrativo e executivo,

Em artigo anterior, comentamos aspectos da administração pública brasileira, mais especificaexcessivo número â e
mente o
órgãos que se reportam dlretamcntc ao Presidente da República. Sáo
16 Ministérios c cinco outros órgãos
em nivel ministerial.
O Ministro Reis Vclloso, deuno3 recentemente, uma síntese do
funcionamento do Governo. Disse
ele que o Presidente tem um assessoramento direto nas áreas politica
e administrativa, âc segurança, dc
informações c cconómico-soctal (as
Chefias do Gabinete Civil, Cabinetc Militar, do SN1 c da Secretaria
de Planejamento). A ação executiva se faz em cada setor através dos
Ministérios.
A organização é clássica. E' conliecida pelos que entendem dc administração ác empresas como line
and staff organlzatlon. Há, porém,
um erro básico no seu funcionamento: — o número excessivo de
órgãos executivos tos Ministérios)
ligados diretamente ao Presidente.
Isto torna inviável a coordenação
dc suas atividades. Imaginem os
leitores uma empresa privada com
21 diretores, reportando-se todos
diretamente ao presidente. Parece
Impossível. Mas c o que acontece
na administração pública brasileira. Numa tentativa de cstabclccer uma coordenação mais efetiva,
o Presidtntc Geisel criou os Conselhos de Desenvolvimento Econômico e dc Desenvolvimento Social.
Mas não é a mesma coisa que uma
reunião plena do Ministério. Mesmo que certos ministérios sejam
por exemplo, chamados da área
econômica, haverá sempre nos pianejamentos interferência dc outro
ministério nào presente à reunido.
Por exemplo: — O Ministério áos
Transportes não é considerado da
área econômica, entretanto, seu
bom funcionamento, as alternativas dc transporte que apresentar,
são vitais para qualquer planejamento de produção. O mesmo com
a. Comunicações etc. etc. E' muito
iificü separar áreas distintas c fater reuniões isoladas. Por isto. nas
empresas privadas, as reuniões de
diretoria comparecem todos os dirclorcs.

— Ministério da Economia.
Secretaria dc Estado do Tesouro,
Secretaria de Estado da Indústria
C áo Comercio. Secretaria dc Estudo do Abastecimento c Banco Centraí.
Justificativa: Ü Ministro da
Fazenda, hoje, exerce praticamente
as funções dc Ministro da Economia. Tem influência direta cm outros Ministérios como Indústria e
Comércio, c Agricultura quando se
trata de fixar preços c subsídios c
propor /ínariciamcníoò'. A Secretaria do Tesouro proposta c a maquina fiscal c executora do orçamento
federal. A Secretaria de Abastecimento seria a responsável pela comercíaliíaçâo e distribuição da piodução agrícola, hoje com o Mimsterio áa Agricultura.
— Ministério da Educação c
Bcm-Estar Social. Secretaria ác Estado da Educação c Cultura. Secretaria dc Estado da Saúde, Secretar:a ác Estaáo do Trabalho c Secretaria áe Estado da Previdência Sociai.
Justificativa: Seria o Ministério áa área social, coordenaria os
piojetos c a política educacional c

social do Governo. A educação c
básica para que se tenha .alicie c
bem-estar social. São campos inteiramente ligados.
3 ¦— Ministério das Recursos
Internos. Secretaria dc Estudo áus
Minas e Energia. Secretaria dc Estado do Interior c Secretaria dc Estado da Agricultura.
Justificativa: Scrfa o Mtntslcrio do desenvolvimento dos recursos internos c áa realização áas
grandes obras ác infra-estrutura
regionais. As hidrovius, por ciempio, devem sair da área do Ministério áos Transportes, e passar para
este Ministério. O aproveitamento
de um rio deve ser feito dc moáo
integrado, levando cm consiácraçáo
aspectos ác energia, irrigação, navegaçáo c piscicultura. As hidrovias.
nos Estados Unidos, estão sob a ju-.
rtsáição áa Secretaria do Interior.
A Secretaria dc Estado da Agricultura seria responsável apenas pela
pesquisa e produção agricola. Seriu
u Secretaria dc apoio técnico ao
homem áo campo.
_
Ministério de Transportes c
Comunicações. Seercfriria dc Estaáo áos Transportes c Secretaria dc
Estado áus Comunicações.
Justificativa: Conjugação de
verbas c objetivos para obter rápidos meios dc comunicações. As comunicaçôcs postais, por exemplo,
dependem basicamente de um bom
transporte. Já estiveram juntas no
antigo Ministério dc Viflçuo e
Obras Públicas.
— Ministério da Defesa. Sccreturta dc Estado do Exercito. Sccretana dc Estaáo da Marinha, c
Secretaria dc Estaáo da ACronautica.
Justificativa: E' o sistema usaáo pela maioria dos grandes poises,
Enorme economia resultaria a u
fusão dos serviços auxiliares áas
Forças Armadas, como Intendèncía,
Serviços Médicos, etc. Poderá haver
resistência cm alguns setores das
Forças Armadas. Mas. cremos gue
os militares são bastante patriotas
para ver que temos razão.
— Ministério da.s Relações
Exteriores. A'río haveria motíificação na sua atual estrutura, pois
o Ministério já está bem estruturaáo, com suas Secretarias Adjuntas

ou Departamentos para cada região do mundo. No momento atual
c com o status que o Brasil uai adquírindo no mundo, deve ter suas
funções até ampliadas.
7 — Ministério da Justiça. Seria o Ministério coordenado i da segurança Interna, como já vem
acontecendo. A subdivisão em Secrclarlas dc Estado ficaria para
u suu posterior expansão.
Ficaríamos, pois. com apenas
sete Ministros cm vez dos 16 atuais.
O importante, e o básico na organização proposta, c que os atuuis Ministérios não sejam transformados
cm meros departamentos. Eles continuariam com sua autonomia admlnistratlva c financeira, coordenados pelos futuros Ministérios. Eites seriam os órgãos políticos, prolbldos de ter funcionários efetivos.
O Ministro X teria uma verba orcomentaria para contratar os assessores técnicos que desejasse e.
bem assim seu pessoal dc Gabinete.
Mais nada. Funcionários burocraticos seriam rctiitisttaáos c no menor
número possível. Um amigo já nos
dizia que. para se ser um bom Ministro. bastam
uma secretária,
uma máquina datilografica c boas
íilétas...
Os futuros Ministros ficariam
desembaraçados para, como se dii
nu gíria, "bolar as coisas", livres ao
trabalho burocrático.
A organização atual dc assésso.
ramento direto ao Presidente, Casa
Civil. Casa Militar, SNI c Secretaria do Planejamento parecc-nos
boa c não deve ser modificada.
Achamos, entretanto, que a claboração áo orçamento deve ser atrtbuição exclusiva da Secretaria dc
Planejamento. O orçamento é a arnia política áo Presidente da República. A Assessoria Política do Presidente seria completada com seus
lideres no Congresso.
Estas as linhas gerais da refor.
ma. Muitos detalhes do seu funcionamento teriam que ser acrescentados, mas fogem ao escopo deste
artigo. Outros agrupamentos poderiam ser sugeridos. Outras medidas
paralelas seriam tomadas. So áeveriam. por exemplo, ser objetivo de
decreto presidencial, na rotina admlnistratlva, o mínimo indispcnsável ác atos. Promoções, remoções.

nomeações dc funcionários, etc. só
seriam áa utçudu presidencial
quando se referissem ao liílímo
pDsto da carreira. As demais seriam atos dos Ministros c dos Sccrctárlos de Estaáo. A reforma estabclecería a gradaçáo, Outrus
idéias poderiam ser encaixadas. A
fusão áas Caixas Econômicas com
o Banco Nacional áa Habitação pura se criar o Banco Nacional do
Desenvolvimento Social é ii vi a
ideia que lançamos. Seria o grande
banco dc apoio ao dcsenvolvuiitiuo
social, inclusive instrumento bdsíco
de suporte aos grandes projetos
educacionais. A passagem da Navegação Mercante Internacional para
a Secretaria de Comercio c Industria é outra. Navegação Internadonal tem multo mais ligação com o
comercio do que com o transporte
propriamente (filo. E esta subordinação existe em muitos paises do
mundo. Outras mudanças sáo necessárias, mas se tornaria por dcmais extenso enumera-las aqui. Estamos á dispôs,ção para sugeri-las
a quem ác direito.
As atuais autarquias seriam
transformadas cm empresas públicas. passando suas funções normativas para as Secretarias de Estado. A hierarquia do comando seria:
Presidente --- Ministros — Secretarios dc Estado — Empresas Publicas. Para gue não se diga que estamos meramente mudando dc nomes. insistimos na filosofia básica:
Ministérios não terão quadros de
funcionários. Os Ministros serão os
Estadistas, formuladorcs da poluica, dc acordo com o Presidente; os
Secretários dc Esiano. os exc: u ores
c dirigentes da máquina administrativa.
Não seria difícil executar uma
reforma destas. Não haveria mudanças de funcionários. Não se
criariam novos quadros. Não haveria interrupção de planos c dc execuçáo. Haveria, sim, maior controle,
maior coordenação. O Presidente
ganharia sete (77 Vice-Presidentes. O Governo permanente
ficaria melhor comrolado pelo Governo temporário, como expuscmos em artigo anterior. E. haveria
a descentralização administrativa
dentro do principio salutar do controie centralizado c execução descentralizada. Fica a sugestão.
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INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA SCHERING S. A.
C.G.C.
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Convocação dos Acionistas

Acionistai,

Prezados

SÀlíHcres
Cumprindo *» exl9en.i1**. Icg.ii _ oitaluUriat, tcmoi t sr.i. •ail*>fd-;«o de ipicienur _ lubmeter i .pr.eia<*«o do V. Sss. o B-Unço i o Demonstr.tivo de Coma
dt lucro* e Perdas, referentes «o excicício findo em 31 de dczembio de 1975, juntamente cem o P*rcccr do Conselho fiscal.
a
» dlüpojiçao do» St>. Acionijiai, para
A Diiciona tolocí-ie InlelramenU
qualtquer esclarecir-iemoi julgados nc.c.íirios • aprovtila o etueio para agradecer
Iodos os s*us fregueses, fc/neceuores. Bancos, Srs. Gerentes e auxiliares da Empresa, Que * ajudaram no constante desenvolvimento das operações dê Sociedade.
Rio de Jâneiio,

70 de

mino

1976.

de

Aurali* Ganido
Joit Thom.ii Nabuco dt Arauje
(a)
Diretor Presiãente
Diretor Vice-Presidente Ccmerçial

(a)

(a)
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Thomai Nabuco da Araújo,
Duetor Secretario

filho
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;...
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3.846.570.97
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3 640.445,00
Schcring Corporation p.
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Portaria 52/74 . . . .
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de C-pital
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CONTAS DE COMPENUÇAO
D;pó:ltoi VJncuJado» F.G.I.5
Miterla.s de Ier-.eiroi em n/poítt pr& n:f.cismento

153.693.346.97

97.817,64
213.125.55

311.046 19

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
D-Jpàtitoi VlncuLdoi F. G. T.
Materiaii da Tercítroí em nono

Poder a .íivelict.r

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS
DO EXERCÍCIO DE 1975
Resuiudo du Opeuçats
Outns Re:e<?ai, Inclu-dOi Juroí

,

|83, 737.982.48
2 O40.979.38
165 778.961,86

DJicttas c/o Pei-oal nio Incluida. ai d. Produtio
Impostos a Tjjh*
D:ipe.ai Gmiíi, Ju.oi. Pcpagindi, Minusençio. Etc

41.235.10?.6
44.7*49 403,65
60.975.614,04

960-176.45
816.835.41

lucro
lucro

Verificado
Enercictos

Ressrv» p-Manutanc.o
Reserva ligai

d.

Capitei

de

Giro

Próprio

no E**rttCio
Anteriore*

L_ic-3 Acumulado

¦1
il
t)
i)

14.937.322.OI
1.142.455,00

«7 8)7.64
213.228.55

311.046,19
254 C04.393.16

254X04.393.16

fmi
pira

12.587.50

TOTAl 00 PASSIVO

325.657.98

ATIVO

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da

INDÚSTRIA QUÍMICA

E FARMACÊUTICA SCHERING S.A., tendo examinado o Ba"Lucros
e Perdas", bem
lanço, o Demonstrativo da Conta de
como as demais contas apresentadas pela Diretoria, referêntes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1975,
são de parecer que os mesmos merecem a aprovação dos
senhores acionistas.

16.079 777.00
739.058.41
006 630.37
57.745.688.71

JOSt THOMAZ NAIUCO OE ARAÚJO DRtTOR PRESIDENTE
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ERICSSON DO BRASIL
COMÉRCIO E INDUSTRIA S/A.
SOCIEDADE ANÔNIMA PE CAPITAL ABERTO
ÜEMEC/RCA 200-76/122 - C G.C 33067.745

6. C63 223,10

PENDENTE

MENOSi
Irinilendo
transferido

56.160.00O.CO

253.6*0.759,47

Ccmércfo

São Paulo. 29 de março de 1976

adi:

(.orrejao «or-etiria do Atl.n F..o
6.719.5S7,76
253 679,06
Re-.rva
t-roal
3
Rtierva o' rA.nuten;-. d. Crpnal dt Giro Próprio
28.652.045.CO
Reierv.j Dlversn
700.000,00
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12.726.669.96

74.716.167.6?

en. Açoei

Acion:»ii no Peli
Acionlilai no ExtcrJo.-

3.615.553.57
8.857.941,44
4.4^7,091.04

Poderão participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA os acionistas titulares oe ações nominativas
gjo exibirem documento hábil do sua ioentioado e os possuiooios de acces ao portador. Estes últimos aeveráo cepositar suas ações na sede social da empresa, junto ao
Setor do Açúcs (4" andar), ató 5 (etnco) dias antes dá data
marcada para a reainaçíto da Assembléia, conlotme determina o arl. 13. § 3°, dos Estatutos Sociais.

i

21.586.611.40

13.242.568,94
3.394.7S..72
56.060.812.96

3. Homologação áo a*jniento do Capita! Social de CtS
336.000.000.00 para CrS 588.000.000.00, com a consequenie alteração dos Estatutos Sociais.

Geraldo Nóbroga
Diretor

NAO EXIGIVEL

IMOBILIZADO

DO

A LONGO PRAZO

Ejnpréttima tm Cia. Filiada
a Pagar
J
I.C.M. a Pagar lei 1938/71

153.464.673.67
KSAtlZAVEl

PRAZO

*.....,...
4. lôO 0CO.C0
Emp.-êst in-os em Banco, a P*9«r
19.791.371.09
Conta. • Plgw Fcrnccedortl
23.056.310,56
Outrai Contai a Paaar
In-ooito de Senda a alijar
IO.293.9J4t»
1162.!
Se. vtçoi .étnico* a P-ayar
1.213
~53"j506.721.57

V6.045.410.40
Duv-.ijo.oi
... .

Oehoeraçáo a respeito de proposta da acionista majorítána TelolonaWieboiaget LM Ericsson, no sentido de
suosorever o remanescente do aumento do Capital Sociai, e

r as si v o

AtlVO

Ficam convocados os Senhores Acionistas cia Enesson do Brasil Comércio e Indústria S/A a se reunirem em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 9 de aOnl
de 1976. as 10 00 hotas. na seae social à rua da Ccoa.
500, Sâo Paulo, a lim de deitbewem sobte a seguinte ORDEM DO DIA
Verificação da subsençao do aumento oo Caoiial Social
aprovado pela ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR0INARIA
realizada em 9 de Fevereiro de 1976;

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1975

TOTAL

COMERCIO i: INDÚSTRIA S/A.
SOCIEDADE «SOM'.'* 0E CAPITAL ABERTO
GEMCC/BCAIOO^õ/m- C G C 33 067 745

33.060.740/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA

<_.

\
ERICSSON DO BRASIL

Rio de Janeiro, 22 de março de 1976,
a) NEWTON FROES DE AZEVEDO
a) MANOEL MARIA DA SILVA RODRIGUES
a) JOSÉ BEISL BARRETO

Convocação dos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas
da Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S/A. a
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 9 de abril de 1976, às 11,30
horas, na sede social à rua da Coroa, 500, São
Paulo, a lim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Reforma Estatutária
Poderão participar da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA os acionistas titulares de
ações nominativas que exibirem documento hábil
de sua identidade e os possuidores de ações ao
portador. Esles últimos deverão depositar suas
ações na sede social da empresa, junto ao Setor
de Ações (4o andar), até 5 (cinco) dias antes da
dala marcada para a realização da Assembléia,
confoime determina o art. 13, § 3?. dos Estatutos
Sociais.
Sào Paulo, 29 de março de 1976.
Geraldo Nobrega
Diretor

Desemprego
aumenta na
A. Latina
"Em vários
países da
América Latina, a taxa de
desemprego tem assumido
níveis inquietamos",
disse
ontem o coordenador-genü
do Programa Ecicl, Sr F_irpe Herrera. ao relatar aigumas conclusões do XXV
seminário
da Instituição,
encerrado
anteontem no
Rio dc Janeiro.
Os seminários do Progra*:
ma Eciel, que coordena peseconômicas com a
quLsas
participação de mais de 30
instituições latlno-amerlcanas, têm o objetivo de examinar o andamento
dos
análogos trabalhos de in-.
vestlgaçôes econômicas que
sáo realizados etn 18 paises
do continente. Os trabalhos
do seminário íoram desmembraclos em quatro grupos de estudo que averiguaram o andamento de pesqulsas realizadas sobre emprego, preços, educação e
consum o/distribuição dt
renda.
O PIB REAL
O Sr Felipe Herrera disse
que o recente processo de
Industrialização da América Latina tem
provocado
um acentuado crescimento
da taxa de desemprego nesses países. De acordo com
as conclusões do grupo de
estudos sobre o assunto, a
industrialização, caracterlzada por uma forte transferência de tecnologia sofístlcada. tem liberado mãode-obra do campo, diminuido a taxa de absorção pela
Industria e criado subempregos no setor serviços, estes ocupados por contingentes que não conseguem outro tipo de ocupação produtlva. em muitos casos.
O Programa Eciel está
realizando um trabalho para o BID em que busca definir para cada pais iun a
taxa de cambio real, elaborada em função do nivel de
renda de cada nação. A tese parte do pressuposto de
que a paridade do cambio
de vários paises é irrealista. Esse trabalho deverá
permitir uma reavaliação
comparativa do Produto Interno Bruto entre os paises da região. O Sr Felipe
Herrera explicou que a ONU
e o BID estão se distanclando de parâmetros como o
PIB, renda per capita e
adotando conceitos como o
acesso ao mercado de trabalho c nivel de bem-estar
para analisar a situação de
paises. Acrescentou que, ao
realizar pesquisas baseadas
numa metoáoiogia anâloga, em vários países, o
Eciel permite uma linguagom comum e estimula esses
paises a realizar emprecndimentos em conjunto.
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Exportação terá mais incentivos
O Governo está estudando a
ampliação geral dc incentivos Jtscais à exportação dc produtos industrlalitados rcjcrcntcs aos crédltos de ICM e //'/. A Informação c dc
fontes oficiais do Governo.
Nesta politica dc apoio fiscal
já foram beneficiadas as indústrias
automobilísticas, que tiveram um
aumento dc 12 para 15c.o no crédito
do IPI, c o óleo dc soja, dc 7 para
10%.

Também com o mesmo objetivo,
concluem os informantes, o Governo já deflagrou uma ação conjunta
dc incentivos no comércio interno e
conquistas no mercado internacional através da atuação du Interbrás, Cobec e escritórios do Banco
do Brasil.
Uma jnissáo comercial alemã
com 23 empresários chega depois
dc amanhã ao Itio c aqui fica até o
dia 6, para conhecer as possibilidades dc negócios no Estado. No dia
5 os visitantes serão recebidos pelo
Secretário dc Indústria, Comércio c
Turismo, Mareei Ilasslochcr, que,
na ocasião, fará uma palestra.

já atingiu o seu momento crucial.
As autoridades que se reuniram ontem cm Brasilia, o diretor da Cacex,
da CFP c os assessores dos Ministários da Agricultura e Fazenda
devem anunciar hoje uma solução que dè aos produtos gravosos
preços capazes dc permitir suas
exportações.
Quanto à exportação dc produtos industrializados, fontes do Governo explicam que, através dos inccntlvos às exportações, as fábricas
poderão aumentar sua produção e
consequcntcvicntc suas vendas ao
mercado internacional. Esta ca
saída que as autoridades admitem
como a mais viável para um aumento da exportação.

Espera
Para os técnicos de exportação
do Governo o problema da urgencia que se faz indispensável para as
exportações dos produtos agricolas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE IMPRENSA

Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. A.

.
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CONVOCAÇÃO
Ficam convidado! o! Stnhorti Acioníitai a te reunirem am
Aiiembléia Geral Ordlnáiia ái 15 hoiai do di» 30 da abril da
1976, na iccie d» Companhia, ê Rua Morais e Silva n.° 43, porá
deliberarem sobre:
Aprovação de balanço • dê demonstração da conta de luooi
•)
e PcràdJ, referentes ao exercício findo em 31.12.75, «companhados do Relatório da Diretoria a do Parecer do Coniclho

flical;
Eleição

b)

membrot

dos

dos

Conselhos

Consultivo

n dos suplentes deste, bem como fixação
honorários para o «xercício ds 19/6,
Assuntos de interesse geral.
Rio de Janeiro, 01 dc abril de IW6.
pi Diretoria
(a) JOSÉ IHOMAZ NABUCO DE ARAÚJO
Diretor Preildente

c)

A
ot

rr.oratlvoi
coMcnie;

Santa

— MHia

lu7ia

em

homenagem

ao

por S; Em. o Cardeal D. Eugenia
liei, Arcebispo do R.o da Janeiro.
Ái 12 borai — Almoço de confraternização no ' ° pavimento
da ABI — Ai üitai de adciào podem icr encontrada! na icda
iornalittat

respectivos

dos

— lo-eja

À» 9h30m

Fiscal,

e

Braiilcira de Impftnia convida oi asieciado! a
em oeral • respectivai fimíliai para oi ato» comado 66° anivenário de iva fundação, dia 7 da abril

Aitcxíacao

iornalinat

looal

e

lalecidoi, celebrada

nu

radaçõoi

do!

carioca!.

jorna*!
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Simonsen vê
importação
reduzida

w_ti
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Brasília — Os quatro
principais produtos da pauta dc importação brasileira
à exceção de bens de capital — o petróleo, fertllizantes, aço e trigo — deverão
representar um dispêndlo
de divisas da ordem dc 4 bllhões c 600 milhões de dólares (cerca de Cr$ 46 bilhões), em 1976, afirmou,
ontem o Ministro da Fazcnda, Sr Mário Simonsen.
Os bens de capital —•
cujas importações no ano
passado elevaram-se à casa
dos 4 bilhões de dólares —
deverão ter seu nivel de importações reduzido a uns 3
bilhões de dólares este ano,
"apesar de todas as restrlções impostas às compras
no exterior''.
O Brasil não tem como
restringir suas ini])ortaçòcs
á basa dc proibição de cntrada de produtos suporIluos, assinalou Simonsen,
porque já íoi feito o que
nesse sentido
pder-se-la
fazé-lo: "tedos os produtos
que agora o Brasil imporia
enquadram-se como essenciais". Apesar disso, Simonsen continua a acreditar
que as importações no ano
não ultrapassarão o nivel
dos 10 bilhões dc dólares
(cerca de Cr$ 100 bilhões).
Em 1975, a.s importações
globais somaram 12,1 bilhões de dólares.
Quanto à perspectiva de
importações de alguns dos
principais produtos da pauta, Simonsen fez a seguinte
estimativa: petróleo, 3 bllhões de dólares, fertllizantes, 500 milhões de dólares,
aço, 700 milhões de dólares
c trigo, 400 milhões de dólares.
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Vale admite
associação
no alumínio
São Paulo — O presidente
da Cia Vale do Rio Doce, Sr
Fernando Roquete Reis,
anunciou ontem que a refinaria de alumínio programada para o Rio dc Janeiro
funcionará na base do
terço-terço-terço, Isto é com
capitais da Vale, um bócIo
estrangeiro que entrará
com a tecnologia e um sócio
privado nacional.
A refinaria vai produzir
80 mil toneladas de aluminio por volta dc 1988,
quando o Brasil ainda estará importando cerca de 160
mU toneladas. O Sr Roquete
Reis disse que a Vale ainda
está desenvolvendo trabalhos de engenharia, seleção
de área e sondagem do solo.
A Cia Vale do Rio Doce
está sendo acusada no exterior de desagradar importadores tradicionais de mlncrio de ferro brasileiro por
adotar uma "postura indiferente" em negociações sobre a fixação de preços.
As razões do descontentamento foram expostas no
ni de 12 de março da publicação especializada Th»
Tex Rcport que circula entre firmas Internacionais e
é imprimida em Tóquio.
De acordo com a publicação, o descontentamento
velo á tona depois que a Vale propôs "um substancial
aumento de preços as empresas fabricantes de aço
do Japão".
O preço do minério de
íerro exportado pela Vale
aumentou 25% entre janeiro/ fevereiro do ano passado e o mesmo periodo
deste ano, segundo estatisticas da Cacex, passando de
10,74 dólares por tonelada
em 1975 para 13,42 dólares
este ano. Não obstante esse
aumento de preços, a empresa reduziu suas exportações, em volume, de 11,8
milhões para 6,2 milhões de
toneladas nos dois primeiros meses deste ano em relação a janeiro/ fevereiro
do ano passado.
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A mais bela obra da GNAC foi construída a t ii
Uma das metas prioritárias no
programa de expansão da
Docenave foi a construção de
uma sede própria que refletisse
a sua imagem e semelhança.
Deveria ter um porte
importante, belo e arrojado,
como um super-petroleiro.

Mas que fosse também
funcional, para acomodar bem
toda a sua tripulação.
A GNAC-Guilherme Nunes
Arquitetura e Construção foi
contratada para transformar um
prédio da rua Voluntários
da Pátria, 143, numa concepção
arquitetônica avançada.
Durante 8 meses, uma equipe
de engenheiros e operários foi
mobilizada para a operação dc
reconstrução interna e externa
dos 7.100 nr da área construída.

A GNAC estava superando
a si mesmo mais um recorde de
construção.
O resultado final é o que todos
irão presenciar hoje no batizado
a bordo do edifício-sede da
Docenave, todo revestido dc

esquadrias de alumínio em
cortina e blindesmalte preto, com
12 andares e um clube privativo
para os funcionários, no deck da
cobertura.
Ao incluir a Docenave no rol
de seus grandes clientes,
a GNAC está orgulhosa não só
porque entregou à cidade um
belo trabalho de sua equipe, mas
porque sabe que, como esta,
outras obras-primas hão de vir.

GNAC

ii

ti/ #? ^

Guilherme Nunes
Arquitetura e Construção S.A.
Rio dc Janeiro: Rua Marquesa dc Santos, 16 - Laranjeiras
Tel: 205-8212 (PABX)
São Paulo: Av. Paulista, 2001 - Salas 1621/23 - Tcl.: 287-3681
e 2S7-672S.
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Uma reforma
financeira
Geradas por uma crise episódica no
mercado secundário de títulos, as decisões oficiais para a área financeira terão
a força de uma reforma financeira, modificando instituições c hábitos de invéstimento.
Basicamente as medidas objetivam
retificar duas distorções que se tornaram
dominantes no mercado:
1. As incertezas e os rumos da infiação fizeram com que os investidores
passassejti a temer o futuro c pressionar
as instituições no sentido de obter aplicações a prazos curtíssimos. As cartas de
recompra foram conseqüência c não
causa deste impulso generalizado na direção do prazo curto.
2. A competição entre os mecanismos de aplicação disponíveis provocou
um desequilíbrio em favor daquele que
os investidores consideraram 7nais simpies e rentável — a Caderneta de Poupança — orientando o fluxo da poupança
na direção do financiamento habitadonal.
As novas medidas proíbem as cartas
dc recompra mas oferecem ao investidor
alternativas razoáveis, entre elas os depósitos a prazo de 60 dias, remunerados
e o fundo de investimento em títulos dc
renda fixa. Espera-se recolocar assim o
investidor nos trilhos da normalidade
criando condições para que ele admita
ampliar gradualmente os prazos das aplicações, através do oferecimento de taxas
para as aplicações a prazos maiores. Até
que se recupere o hábito da aplicação a
prazos que no Brasil são chamados de
longos — um a dois anos.
Com isso procura-se também reequilibrar o mercado através da ampliação
dos atrativos dos títulos particulares. O
fundo de investimento em títulos de renda fixa poderá oferecer aos aplicadores
a oportunidade de investir suas poupanças a prazo indeterminado, com rentabiiidade inevitável, liquidez imediata. Esta
será, segundo visualizou rapidamente o
prcsidc7üc da ADECIF, José Luiz Moreira de Souza, uma alternativa de aplicação rigorosamente competitiva co?.i as
cadernetas de poupa7iça. Dai a sua sugestão para que o certificado de aplicacão nestes fluidos venha a ser conhecido
como "Certificado dc Poupança".
Mas além desta alternativa, os possuidores de poupança poderão continuar
se beneficia7ido das letras de cambio com
renda mensal ou trimestral — o que o
empresário Oswaldo Antunes Maciel considera absolutamente adequado às viúvas
e outros investidores que precisem de
rendimento periódico.
Basicamente começam C07n estas decisões um processo dc transformação estrutural das financeiras. Estas instituiao
ções, que já vêm sendo submetidas
desafio de operar com taxas livres, passarão agora a atuar com relativa desvinculacáo C7\trc suas operações passivas
e ativas. Em que direção estas modificaElas
ções vão impulsionar as fi7ianceiras?
talvez venham a ser compelidas a sofisticar suas estruturas c a procurar escalas maiores, em um processo que poderá
ser seletivo.
Vindo dc Brasilia, onde debateu as
medidas com as autoridades monetárias,
o presidente da ADECIF, José Luiz Moreira de Souza, mostrou-se ontem esperançoso de que o mercado financeiro venha a se beneficiar das medidas, pela
recuperação das aplicações de empresas
públicas, pela conquista das seguradoras
c pela flexibilização e modernização dc
suas operações.
Falam os banqueiros
Entre os banqueiros, a perinissão
de invéspara que os bancos comerciais,remunerem
desenvolvimento
timento c
depósitos a prazo a partir de 60 dias joi
muito bem recebida. Eles consideram
captação
que é uma boa alternativa de
de depósitos a prazo curtos em períodos
de pressões inflacionárias a concessão de
rendimentos.
Acham, porém, que não haverá concorrência com as cadernetas de poupança, já que os bancos deverão aceitar prejuferencialmcntc, depósitos de pessoascontirídicas, pagando juros reduzidos,
nuando as cadernetas como instrumento de investimento e poupança dos pequenos poupadores. A opinião também
foi exposta pelos dirigentes de Sociedades
de Crédito Imobiliário, para quem as cadernetas são as únicas a oferecer liquidez imediata e capitalização dos depósitos efetuados ao longo do mês.
Os banqueiros consideram, ainda,
que, fatalmente, o Banco Central terá de
liberar as taxas de desconto de duplicatas dos bancos comerciais, sob pena de
haver desvio de recursos para aplicações
em outras alternativas de rendimentos,
quando estes forem compensadores.
O Fundo e us cadernetas
Empresários da área financeira imobiliária estranharam que a rede bancária
(segundo fontes oficiais) tenha encontrado dificuldade para corrigir as contas
do FGTS. Ora — argumentam — tanto
o FGTS quanto o Sistema dc Poupança
e Empréstimo mobilizam mais ou menos
a mesma soma de recursos, e também
são comparáveis os números de contas
das Cadernetas e do Fundo. O pagamento de juros e correção, além do movimento de saques, é bem mais ativo que o do
FGTS. Se as entidades do Sistema podem
movimentar as cadernetas, por que os
bancos não poderiam fazer o mesmo com
o Fundo? Em setembro do ano passado
havia entre particulares quase 5 milhões
de contas abertas entre as empresas de
Crédito Imobiliário e APEs.

^>-

MULTIPLIC S.A.
Rio:Av. Rio Branco, 80 -219 221-9332
S. Paulo: Rua Dr. Miguel Couto, 53 - 29 37-4101

-Firmeza do mercado permanece

COTAÇÕES DO ÚLTIMO FECHAMENTO
PARA LOTES DE 50.000 UNIDADES

o preço do café permaneceu

142,60
144,00
141,20
14 7,00
141,50
142,10
142,30
288,50

• COM JUROS
PARA OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
CONSULTE NOSSA MESA DE OPERAÇÕES

LTN
COTAÇÕES PARA TODOS OS
PRAZOS E VENCIMENTOS

EDITAL
GERENCIA

DO

DIVIDA

DA

BRASIL

PÚBLICA

Par* os fin» previstos no art. 60 da lei n.° 4.069, dt
ll/6/1°62, tonia-se público que devem ser apresentadas pare
imediato resgate *s Obffg*çõ«l do Tescuro National — Tipo Reaiuitável . I r• -.._ do Teiouio Nacional, vencidas no mii dt março
do corrente «no.
Brasil'*,

l.°

de abril de 1976
GERÊNCIA DA DÍVIDA
(a) Gcrcnit

PÚBUCA
C

IBMEC
DE.

INSTITUTO
MERCADO

BRASILEIRO
DE CAPITAIS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO
DE CAPITAIS PÀT/FUMCAP
Adnmmir*do

Banco

pelo

Central

do

respectivos
dos
financianwntos
bancários, transf ci indo para os que
dispõem dc estoques um adicional
de CrS 80,00 por saca. Calcula-se
que os- bancos injetarão no mercado
cerca de CrS l bilhão 200 por
conta do ajuste dos financiamentos
aos noroj niveis da garantia.
Toda a aparente confusão do
mercado c devida, no final das coutas, à decisão do Instituto Brasileivalor da
ro do Café de congelar o "cnntisco
quota de contribuição -¦
cambial" — ao nivel de 20 dólares
por saca. Tradicionalmente, o confisco ei a reajustado na mesma proporção da mudança do cambio. Sendo a tradição abandonada, todos
procuram retirar vantagens da desvalori-ação cambial: as firmas lmportadoras, que pressionam a bai.ra dos preços FOR: as exportadoras, que procuram aumentar a rentabllidadc de suas cambiais; e os
corretores, o. quais procuram transferir os ganhos para os maquiaistas e. destes, pnra os agricultores.
Os corretores justificam as
pressões dc alta no interior também
pela posição estatística criada pelas
geadas, no que estão baseados numa visão de longo prazo.
Fumas exportadoras como a
Marcelino Martins, porém, são mais
com respeito a essa siponderadas
tuação. "Se temos IS milhões de
sacas em mãos de particulares. 1.7
milhões em mãos do IBC. 7 milhões
para colher e 20 milhões para consumir em 1970 í 12 de exportação e
oito de consumo Interno), ainda sobranto 15 milhões dc sacas para
trabalhar no próximo ano", disse
o porta-voz da empresa.
E7ii insta disso, a Marcelino
Martins náo vê. razões para tanto
nervosismo no mercado. Segundo a
empresa, a compra de café angolano deverá, caso venha a se confirmar, provocar alta apenas no cofe
africano 7ias Bolsas internacionais,
A seu ver. as altas registradas cm
outros tipos de. caie cm Sova Iorque
refletiriam a especulação normal a
que estão submetidas as operações
a termo.

firme ontem «o itiícrior apesar do
anuncio de importação dc café aníiolano, o qual autorizava prever,
tecnicamente, um afrouxamento do
mercado por parte dos maquinistas
e corretores.
A alta de CrS 150.00 por saca
observada em uma semana no interior de Sáo Paulo c Paraná foi
alribuida por corretores à forte retenção dc estoques que precedeu á
desvalorização cambial de segunda-feira.
Corretores disseram qur as li'mas exportadoras estavam aguardando a desvalorização cambial pura procederem aos registros dr declaraçõc.s de pendas r. obterem, no
fechamento de cambio, ganhos adicionais cm cruzeiros,'equivalentes
a .?r/.. Os exportadores teriam tambem atrasado voluntariamente suas
ordens dc compra no inferior por
acreditarc7ti que o 7ncrcado permanccerla fraco ate maio. mês critico que antecede o periodo de grudas. Identificando a manobra, os
corretores e maquinistas decidiram
segurar o café, gerando a alta observada.
Tal manobra das exportadoras
teria sido comprovada com o fato
de que, no dia seguinte à dcsvalorizaçáo cambial, foram registradas
vendas de 217 mil sacas de café cm
gido c 40 mil dc solúvel. Firmas eiportadoras tradicionais, contudo,
negam a existência dr. tais r/tatiobras. atribuindo esses registros 24
horas após a desvalorização ao movimento dc compras externas ordenadas por torradores internacionais, os quais procuram tirar suas
vantagens da desvalorização cambial. Alem disso, explicam os exportadores, os corretores e maquinistas estão se prevalecendo do cli;«a dc especulação que se observa
nas Bolsas de Londres c Nova Iorque para promover sua própria especulação. Se isso for verdade, a
partir dc ontem os corretores t maquinistas ganharam mais um trunfo para segurar o mercado. E' que
entraram em vigor os novos niveis
de preços mínimos de garantia e

(SEM JUROSl
•OPERAÇÕES DEFINITIVAS
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O processo de institucional» ração do Mercado de Capitali no
Brasil deveri sofrrr apreciável desenvolvimento *'" *ac* da pronrnidadt da promulgação na neva lei dai S.A. t c* criação da
Comissão de Valores Mobiliários. Nesse sentido, aumentará sensivelmente a demanda por advoqartos capazes de e»ercitarem profiisionalmentc a sua missão de agentes tnstitucíonnliradores do
Mercado d» Capitai, subordinando o cada vea mai» ao» principio,
de equidade e proteção aos investidores.
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PRESIDENTE INTERNACIONAL DO

bora).

•
Presidente da Re»nord. Ine.
Kntorien,
Rebe»! V.
Drviald Ttylct. Pieskíenie da Nordberfl Mechlnery, emprese
componente áo Gripo Rr*nord, retomaram aci Estidoi Un.doi, apôs ptrmanêncS* de alquni d as *x> Rio Grinda do
Sut, Oi dfci tmpreiírioi nona-imericanci vieram conhtear
a ¦*..;*--¦«¦»-¦» > da R«m* H dráuNca S.A,, «mprtia do G(UpO
d* Cacho#irínha,
no parou* industrial
Çexnotd,
insulada
prótimo • Porto AleQr»

INFORMAÇÕES:

Av. Beira Mar, s/n,° (one*o ao MAMI,
abnl de 1976, de 9:00 ès 17:00 Iwas -

de 22 de março a 2 de
lei.: 242-2343 t 242-3340.

(S.A.
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Io Caderno

O Br.i«il poderá utilizar
seus excedentes dr arroz na
negociação coni Angola.
visando a garantir a compia de café do tipo rohasta, pata abastecer a
Indústria nacional cle café solúvel. A barganha
.seria uma forma de convencer os angolanos a se
desía/er de 500 mil ou
1 milhão de sacas de café,
no momento em que o mercado Internacional está ern
plena fase de alta.
Essa possibilidade foi adm.tída ontem pelo presidente do Instituto Brasi*
leiro do Café — IBC — Sr
Camillo Caiazans de Maga»
lhães, em contato com a
imprensa. Segundo o presidente, a presença de outros órgãos do Governo,
como a Interbrás, na missáo que vai a Angola negociar o café, indica qut haverá diversas formas d e
concluir a operação.
Representantes do comercio de café foram ontem ao
presidente cio IBC rèivlndicar a participação na negociação com Angola. Ao que
se sabe. a compra cio caie
angolano seria feita pulo
Instituto, sem recorrer a
empresas privadas nacionais. O Sr Caiazans disse
que o assunto ainda não está d'*cid.do, mas que a dt*i—
cuidade para participação
das empresas privadas está
no risco de Importar café
contaminado.
Segundo a agencia Reuters. operadores de Londres
ontem
comentaram
que
existe no momento um estoque cle cerca de 1 milhão
500 mil de sacas de robusta em Angola, volume este
que constitui o único fator
de baixa ainda existente no
mercado. A compra de uma
parte considerável desse estoque pelo Brasil eliminaria
aquele fator, e viria de encontro ao interesse brasileiro de obter os preços
mais altos possíveis no exterior. As mesmas fontes
referiram-se a possíveis
vendas cíe maquinaria agricola e bens cle capital brasileiros a Angola, em troca do
•afé.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria
de Café Solúvel — ABICS
Sr Benjamin Beiinkí, disse ontem que "a importação
de café robusta de Angoia,
é uma decisão que vem ao
encontro da reivindicação
do setor. Ele servira como
matéria-prima para blcmiar
tmisturar* o nosso café solúvel, sem que ele perca o
seu sabor tradicional".
O presidente do Centro
de Comércio de Café do R.o
de Janeiro. Sr Wilson Peracio. também aplaudiu a
medida, que "vai possibilitar. ainc".a que parcialmente. a regularidade da presença brasileira nos seus
mercados tradicionais". Mas
"o comeracrescentou que
de
atento
cio
café,
às suas
funções, pretende participar da operação". t S i o
Paulo e local).

Telecomunicações
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ttec-rltmenle. • Ri;in. Hi.riul.ca S.A. eioJndu lia»
inual»cc*M dt 4 OCO pa'« 13 000 mj. evonorinda maii uma
«tapa da i«u crnceii* dfienvo.v manto.
Dõrtnfi r.» fitic* no iwl, oi óen tíirigeniei mjntivíram
viiando a arv»bratileiro».
conv^sífc**! com empretar-ci
ciçio d* ncvpi mvMt'f*-entoi da Grupo Rexrwd ro Brasil.
Uvlcr, Robwl V. KriV_M.ii.
Na t.-lo. « Sd. DdJld
Remofd
do
dai
ffcem
acompanhada
do» d;r gtnte»

Brasileiras S/A

TELEBRÁS
CGC

3ndir

N° 00336701/0001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COMUNICAÇÃO
Levamos ao conhecimento público que, a partir de amanhã, de acordo com notificação recebida da
Companhia Telefônica Brasileira, o PABX tronco chave que serve a estas Empresas, no Rio de Janeiro, passará
a funcionar com o número

253-6922

Banco Crecif de Investimentos S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
C.G.C.
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REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL S.A.
Rua da Quitanda,

â

àl
B^r
GRUPO REXNORD VISITA O BRASIL

TRISTÀ0 - COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
José Ribeiro Tristão

1

—. -B--1

_____________

5'j

WM

INÍCIO:
no horário

Ii M

lifl

B_ff

^111

O CURSO DE REGULAÇÃO DE MERCADO DE CAPITAIS objetiva
transmitir conhecimentos básicos sobre
estrulura e modo de
funcionamento do Mercado
de Capitais, com ênfase em seus
aspectos jurídicos.

abril,
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BRASIL Sexta-feira,

Brasil pode oferecer excedeu le
de arroz contra cajé angolano

»

ORTN 4o» 141,80
ORTN 6% 143,20
ORT-SP 7% 140,40
ORT-MG 9% 144,50
ORT-RJ 7% 140,60
ORT-RS 88o 141,20
ORT-BA 8% 141,20
TEIEMIG 8°b 206,30

DO

n.° 17.514.308

AVISO AOS CREDORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ficam oi jenhore» itionljtas ci Teícbr-ii convidado* p*r» it
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 27 de abril de
1976, i_ 15 (quinze) homi. na __«'_ ái lodedide, no Edifício
Embíimdo', 2." «ndar, Setor Comerciil Sul. Guid/i-4, BIko A.
N.° ."*>, em Bf_iili_, Dittfitc Federal, t fim de delibeurem iobre
a teoutnte ordem do dia:
1. Apreciação do ReUióiio da Di'eio;ij, do Balanço, dos
Parecerei do Conselho Fiscal e des Auditores Externos;
2. Eleiçio do Conjelho Fiscal pa'« o e«cici:'c d« 1976;
3. Fixtçio dt remuneração doi Dire'o>ei • uai Conielheiios
Fiscais;
4. Destinação de resuliadcs do e»ercicio;
social.
assuntos de interesse
5. Outros
Brasília, 25 de março de 1976.
José Antônio oto Aloncastro • Silva
Maiachika Ikawa
Geraldo Oomoa da Silvo
Gilberto Geraldo Garbi
Paulo Eduardo Tassano Sigaud
Josó Ornollai do Souia Filho
t"

O Liquidante do Banco Crecif de Investimentos S.A. — Em Liquidação Extrajudicial, devidamente autorizado pelo
Banco Central do Brasil, vem, pelo presente, na forma do artigo 22 e seus paragrafos da Lei n.° 6.024 de 13 de março de
1974, convocar os credores desta Instituição Financeira a apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus
créditos, a partir de 05/04/1976, até às
17 horas do dia 14/05/1976.
2. — Referidas declarações deverão
ser feitas conforme modelo que se acha
à disposição dos interessados à Rua 7 de
Setembro n.° 66, 7.° andar, Rio de Janeiro,
RJ., e serão recebidas para exame e eventual aprovação e inclusão do declarante no
quadro geral dos credores da massa, de

segunda à sexta-feira, no horário de 9,00
às 12,00 e das 14,00 às 17,00 horas, no
prazo acima.
3. — Na forma da Lei, os investidores-credores por depósitos ou letras de
câmbio (vencidas ou vincendas), ficam dispensados de declararem esses créditos, devendo, contudo, relacionar e entregar tais
títulos, no prazo e endereço acima, para
fins de conferência.
São Paulo, 31 de março de

1976.

BANCO CRECIF DE INVESTIMENTOS S/A
Em Liquidação Extrajudicial
(a) HÉLIO DE

SOUZA E SILVA

Liquidante

Telecomunicações

Brasileiras S/A

TELEBRÁS
CGC

N« 00336701/0001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAI DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da Telebrás convidados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 27 de abril de 1976. às 16 (dezesseis) horas, na sede da Sociedade, no Edificio
Embaixador, 2? andar, setor Comercial Sul, Quadra
4, Bloco A, n* 49, em Brasilia, Distrito Federal, a
fim de deliberarem sobre autorização à Diretoria
para oferecer bens imóveis em garantia de operação
financeira para construção do Edificio-Sede da Sociedade.
Brasília, 25 de março de 1976
José Antônio de Alencastro e Silva
Masachikaikawa
Geraldo Gomes da Silva
Gilberto Geraldo Garbl
Paulo Eduardo Tassano Sigaud
José Ornella» de Souia Filho

ECONONMA
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Sexta-feira,

Granjas prevêem crise na avicultura

Al-colocada
em volume
de operações
na Bolsa/
Serviço financeiro
A pressão no nível dc reservas do
sistema bancário durante a virada
do més, foi acentuada ontem com a
compensação do leilão de LTNs, no
valor de Crf 2 bilhões 400 milhões.
Com isso, os negócios com cheques
BB estiveram muito procurados na
abertura, a 3,55% ao mès. No fechamento, a liberação dc CrS 1 bilhão 200 milhões para financiamento aos cafeicuitores, amenizou a
procura c situou as taxas cm 2,70'.o
ao mes. Os financiamentos overnight estiveram de equilibrados a
oferecidos, entre 7,50r,'o c .?,-0% ao
més. O volume dc negócios com BB
somou Cr$ 910 milhões, segundo a
ANDIMA

^iMppS fefe

tniwi.uHiviciiiiuD uVER NIGHT" jj

~

io.-|i

OURO

anicior.

Como reflexo do forte declínio da libra, a
Boita dc Valore» de Lonutet movmie/itou-te cm
bai»a, com o índice ínouitnal do financial Tiabai»o da barreira
pticoiópaa
mt» siiuando-ie
doi 430 pontoi. A Bolsa de Valorei de Nova
lorQue tambem dt<t»ncu, com o tnoice induitnai
Dow Jonei regiilrando 994,10 pontos, uma baixa do 5,35 ponlo» em conipafaçao a v«»pwa.
O ouro voltou a cair no» merc-idoi ourodolarci a
peui, irndo cotaao a 12875 e 129,12
onça em tondre» e Zurique, com bttxt dc Bi «
50 centavo», rcipectivamcnte.

Taxa de Câmbio
do
Cambio
A Gerencia de Operaçõe» ò«
Banco Centrai (Gecam; aluou, ontem a cotaçéc
*
foi
negociado
dólar
O
americana.
da moeda
CrJ 9.885 para compra <¦ CrJ 9,935 para vrnoa.
foi
de
cotação
tua
baw.01
com
Nai operaçõe»
coCrJ 9.9B7 para repaiie e OJ 9,927 para
berlura. O interna bancãno no Braul tem afixada
ai taxa» da» deman moeda» no momento dai
operaçõe». Po* dtf-ciência operacional da agenal
cil de noticiai UPI, deiremci de publicar
taxai dc fechamento do mercedo de Nova lorquc.

Interbancário
cambio P*'*
interbancário de
O mercado
contrato» pronto» manteve-je bciiantc olerec ido
de nrreduzido
onlem, recjí»trando um volume
doi tomagõcios, diante da falta de .ntereiw
de
ntveii
o»
entre
Ai laxai oscilaram
dorei.
CrJ 9.998 e CrJ 9,902 para tcl-gramai e cheequilibrado,
futuro
«teve
aue». Ja o bancário
mas também com poucoi negócio», realçado» a
CrJ 9,935 mau 1.27% eté 1.33% ao míl para
contrato» de 00 dia» de praio.

Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de Londfe»,
no mercado do rurodolar, fechou, ontem, para
Em
cm 6 5/16%.
meie»
tei»
dc
o periodo
dclaret, francoi luiço» e marco» foi o seguinte
o jeu comportamento:

-. y '

5
5
1/8
5
5
5
5 16
1.2
5
5
6*3/16
6
7

mei
nt-iti
meie»
6
mese»
1
ano
Franco»

1
I

IHC!

mrve»
,1 meie»
meies
t
ano
Marco»:

1/8
I
•
1
1,8
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1
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1/8
1/4
7/16
5/8
5/16
1/8

3
3
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38
3/8
5/8
3/8
1/2

América

1,79

Sul

do

líquida
*

07/04
14.04
2I.-04
23/04
28/04
05/05
12/05
14/05
19.05
26/05
02/06
09/06
16, C6
18/06
23/06
30.06
07/07
14 07
16/07

32,00
31,90
31.60
31,60
31.50
31.40
31,20
31.00
30.80
30,60
30.40
30.30
30,20
30.10
29,60
29,50
19,20
19,10
29,00

Vene.

i.iin.iiini^'.^
Abr

Mary»

bahta

3
3
3
3
4

3/8
3/8
1/2
7 8
3 4

*

11,90

alttilcIU

bemg-e
BMG

11.88

Compra

'

2.04

2,25

2,48

2.67

31,90 21/07 28,80
31,60 28 07 28,70
31.70 04/08 28.60
31,49 11*08 18.50
31,40 18/08 28,40
31,28 20 08 28,20
31,09 25/08 28,00
30.90 01.09 27.95
30.68 08 09 27,85
30.49 15-*09 27,81
30.28 17/09 27.75
30,19 22,09 27,65
30,07 29 09 27.50
30,00 15.11 27,25
29,70 19/11 Í7.10
29,39 17/12 26.90
29,08 14,01 26,65
29.00 18/02 26,40
28.90 18 03 25,50

28,69
28.Í8
28,49
28,40
28,30
28 08
17,90
77,85
27,74
27.70
27.63
27.54
27,40
27.15
27,00
26,80
26,55
26,30
25,40

c''

11,906%

13,578'

10,76

11.2251

•',

2,26

Minai

_29.00_
'
26,00

26,07

jf^OOJ

%

1,79 '

26,00

_2,44_^
24.31 .

27,00

CAIXA

'
_13.58
2734-

26.07

29,CO

%

2.263

2,173

2.417

1.98

2,26

2,17

2,41

2.*"~_34i

2.32

2.38

2,43

2.48

3,50

3.52

.

2,32~

2JÍ8

2,43

2,48

2.50

2,53

2.32

TRTM5P
"ITM5P ¦ . ¦ 3,30

2J8

2,43

3,35

2.42

CrJ

376 03
136.52

MIIHO
(Seca

t.50

de

60

-

lipoi

Amttaío/
Am*ítI«nho

eipeciali.

íongci.
Merc«ío C*''nc_
0« Q^ÍOi
220/
Amarelão Santa
Catarina. CiJ
230.00. Blue belle do Sul. OS 220.
205.»
Amanelio
CrS
I25.CO,
do Sul,
210,00. 405 do Sul Cr»
195/20O.0O.
40* do Sul, nomintt. D* g'*o» curtoi
~ Calíto do Sw!. CcS 210 220.00, oo»
i*<.. de 60 ouilo». Cottíòçi in*ít*r*dai.

— Mercada ctJmo.
MllMO
An*rt'!e'1
63-65.00. A g/ínei
•
itmiduro, C'S
liemo de ICM. OS 56,57.00. por 60
in*lter«d*i.
Cot*c6ci
quiíoi.
— M*fc.ide firme,
BATATA
Ut^ e>*
de prime*ra.
180/19O.CO,
OS
p«ia.'.
130/140.00
e de
legunda.
CrJ
CrS
CrJ 1307
70 80.00. Comum e«w<ial.
140.00, de ptimeia.
OJ
90 ICO. e
d«i *eQvnn»
CrS 45''50,00. oc* isca
d* 60 qul tot. Cctí^óei in*tter*a«.

_
«.Wrcado
AMENDOIM
calmo.
Em
tiKt. rn>e:i«. OJ 62.83.00. oor alDcicticado.
25
c«t*do.
ei d«
quite*,
OS 3.90'4.00 e .nduitrial, OS 3,10/
3,30. por üíjío. Cot*çôe* íntiteridti.

7.50

os
Feitio
650.CO
Arroí
290.00
Ftrír/u
mtndloít 200.C0
dt
(Ma.)
Cebola
240.00
(min.)
300.00

Soja
Perto Al.,re - A BoSa de Ch cago
»p'cicf,í-3v unfrm unit lovt rçiuptf*
çio, telhando entre I -O e 3,50 «Cime
co f-ei_rv.iiT.enot *ntviot_, pc i. legunda
« Cotrtfport, continua * rtrençio tít
vendn por parle do* produtorei norte«rrwitim», provoetndo cobtrtuí** nt
Bolva pelai caia» comerciai» e indulo deienvoívimento
tríti», Inírettnfo,
ot &o!u indica quc, t cwtoi riivtw.
tanto ot produtort» cemo tl cimi conovtvendedor et
mercitis
tcrn*m-»«
n™tmí*, anulando o poder dt prcuâa
ÓM últ:moi.
Nio houve procura dt wi brâiile*ra. qwe ep^eientou -elt* em luti co'*«
E03
178/177
có»i. I.cando em USS
177/176
FOB
tonelede |ab«:l) e USS
tün«_düj ífnaso e junho).

AJaodão

Rio
per

BANHA — Macedo firme. Ctíit com
3-3'Baco'ei do 1 ctuíio. OJ 230,240X0
e rom 12 litti de 2 quíloi, OS 190/
195,00, po*
ctUt. Couçõei in*!ter*'
dai.

Belo Horizonte

25.00

64, CO

- CfitKÕCi
Rtcíft
dei
píinciptii
p'Cdu'01. tgrícoUi C« Pfntmbuío ptr* tteti dt 60 ouíioí, ontem, itguniio
iníormtçó*! d* Cttit t dt Coit* fiího Comércio dt Ctret *t

FEIJÃO («trfra d<t igueit} - Mercado
Chumbinho.
OS 380 400.00,
c.ln-o.
preto. CrS 20O 2I0.C0, raiado OS 420.
45000. loiinh», CrS 480/500,CO e io» nho. OJ
68C720.CO, por taça oe
60 quilo*. Cott-çót» tnttttrtdti.

CEBOLA
Merodo
Do
llm>t.
Ncyie,
OS
3,80/4,00.
G-»nde.
in»_ícr*dt».
quilo. CotKÓts

Eit t vtl

Recife

- Ira riQUEBRADOS DE ARROZ
p«cUis_
M»rc-'do C* me. 3'*4 de t"Oí, C'\
de anci.
70 75,00. liu.itra
OS 40,*
CrS SO. 55,00, por
50.00.
l-t
»«of.
ia<» tíe ÔO qut«ot. Cotí(õ«i iniittf-KÍJí

CJ

kgl
CtS

Paulo

Bilo Hentcnta — Cotaçftet doi pftfv
cípau produtci no mtrt»do «'t:*diM»
d«t!t Cto»ttS onltm* itgundo o Sims,
•
• í -'¦« MGí

Sáo Paulo - Ci l'« * oci de a!g>
d€q prdduíWoi e bftíwficíjwlot *m ito
Ptulo n*o «prcientar*(n oteiU^io no
Bo!»» tíe Merprrgio de oníem dt
eittvtl
osmídçrado
c*do**it
pec»
etpecieiiltat. O tico 5, paulill», foi
cetado a CrS 2O0.CO a arroba, tucy.
rdèntico to do d>t anterior.
Oi d«mt i tipot predu*t dei e btneftctdoi fort e «curi Ixn.efiCitdci
em São P-au.o tn*niívtf«n ti cof#;õe»
tnteríofei, como o tpo 5, dt Goiài.
co.nereial.lado , OJ 226,00 • arroba.
KuitO*
trrnsiftni
paulítfti
««'fi
rsm entem entrtdti de 7 mit 261 fírdot. cem 1 mihio 429 mil 802 ouüoi
e Mid.il de 10 mü 475 fardoi, com
rejta2 mlhôei 63 mil 183. Aiim.
r»m em enoque 147 mll 408 fetdoi,
436
ml
644
quiioicom 23 milhõei

2.48

2,45

TRIOO

2.50

2.45

2.52

2,50

348
355

34?
349
3W
3*6
375

MAI.
JUI.
SEI.
DEZ.
MAR.

3o;
373
382
MILHO

%~

aplicai-»

da

%

Iorque, ontem:

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

265
269
267
261
267
271

267
270

clientela,

noa

210

3M

J'50

J*sí

3,50
2.53

3,50
3,53

2J0_
2.55

2.53

2.53

3,55

2,M

3.55

3.53

3.53

2,55

3.53

2.53

2,55

3,50

3,50

3.52

2,48
-j

3.50
~-

_Z.
2.60 2,65
2,*0_ 3,65
J11t0____tS_.
l.»> jTg

4Ò7
477
431
483
492
499
508
515

MAI.
JUL.
AGO.
SEI.

NOV.
JAN.
AV»R.
MAI.

1/4

FARELO

MAI
130,90
133,60
JUL.
. .
AGO. .... 134,70
SET
I36.CO
. .
137,00
OUT.
DEZ. ...
139.00
JAN
_
MAR.
MAI

343
350

1,2
3.4

365
375

1/4

i/a
371-71
1/2
379

36S
377

t/2
1/2

1/2
3 4

1,2
478
483
4Í9
499

504
511

0C

SOJA

MAS.
MAI.
JUL
SET.

.
.

1/2
1/4-61
1/2

265
269
267
261
267
271

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

i/a

3 4
11
3 4
1,2
l/a

472
1/2-72
1.2
480.80
463
3/4
487
3/4
494
1/2-95
1.2
501431
14
508
4
3
515

44,9
478
4 82
4S5
492
499
fC6
514

3.4
1/4
1/4
1/4

131.40-,50 131,10
133,80-.70 133,80
13S.CO 135.20

136CO
138ÍC0
139 50

135.80
136,80
138.50

136,»-,«BA 134,70
134,80 137,70
138.80 139,20
I4I.0O-.508A 141.50
142.00-.3.00BA 142.50

144,00- .5.C08A 144,50

16,00
16,20
16,30
16.40
16,42
16,55
16,64
16,75
16.75

SOJA

16.20
16 39
16,47
16.48
16.55
16.68
16.70
16,75
16.S1

(Chicago)
15.85
16.11
16.21
16.23
16,31
16,44
16.53
16.63
16,75

13.90- ,60
13.75- .78
13,70- ,62
13,68- ,65
i/cot,
13 60
13 62- ,60
13.60
13.40- .7CBA

16,1716,37
16,4016.4216.5016,6416.6816.7516.81-

,43
,49BA
,53BA
,62
,7ü&A
.778A
.85BA

16.13
16.35
16.41
16,41
16,53
16.55
16.62
16.70
16.80

(NY)
11

14,10 13,67 14,10- .01
14,10 13.65 14,10-4.00
13 97 13.60 13,94- .«O
13.95 13.59 13.90- .95
13.89N
13.80 13.55 13,80
13,85 13.51 13.75- ,83
13,60 13.55 13.EIN
13,54 13,54 IJ.80N

14.05
14.05
13.92
13,92
13,89
13.62
13.82
1141

Ií 6S
1563

A
3

vlila
nteiet

vitlt
meie»

734.50. 735.00
754.50.757,00
(Jtandarrf)
3 695 3 697
3 700*3 710

A \>ita
3 meiei
EJTANHO
viiia
mtict

(High

213.50.214,00
221.50/222,00

ZINCO

COBRE

ISTANHO

d»

met*,»

gradei

3 7I5/T722
3 720,3 735

404 .CO* 405,00
4I7.C0'4!7,50

PRATA

A
3
7

villa
meiei
meu»

NOTA:
1/4
3.4

130.M
133,10
134,50

DE

Bt

DIA
ANTERIOR

CHUMBO

lofidrt* — Coítçõe» doi
!_t ae Vcndrti, o"t«m:

viita
mevfi

(CHICAGO)

N?
MAI.
JUL.
SET.
OU1.
JAN. .

1/4.65

(CHICAGO)

AÇÚCAR

.
.
.

1/2 265
3*4 269
1/2 266
261
267
271

HCH.

Itiuo e ióia - Em lentavoi oe doiar pei buihel igual 27.22 ka)
Milho - em centa.01 Oe dólar cor buihel ilgi.al ii.Áà kg)
F»re'o de iait - Em dóltrei cor tont"td*.
— Em centavoi
óleo de ióia, café. a;úcar. aloodio. cacau e cvbie
tíóUr per Itbrt-ceio tigutl 453 yr.1

NOIA:

Metais

13160
134,»
135,»

OlEO

MAI
JUL
AGO
SET
OUT
DEZ
JAN
MAR,
MAI

11 347
1/2-48
1,2
12 35454

1/2

472
481
484
487
495
502
509
516

1/2

340
347

264
267
265
260
266
270

MIN.

I5.63N
15.63N
t/cot.

(CHICAGO)

SOJA

180

2.30 2>0 3,42 3.43 3,48 3.4?
¦ ¦ . 2.28
~ITBA
2.30 2.33 3^35 2,35 2Ü»5
~
3,35
2,35
2ÍJ5
ÍTRÕS . . . .3,30 3,33
315 3738 3,40 3.45 2.48 3.50 2,55
TCmir".".'
Tlmob. r._?,3S 2.38 2.40 '2.45 3.48 2.50 3.55
CDí". 3735 3,38 3,40 3.45 3.4» 3,50 3,55
»onu,. . . . i,8i 1.90 M5 1:*> 1~»5 I.M >.«5

1/2

260 1-2

UAI,

ÃJL!

2.53

265
269
267

MAI.
JUL.
SET.
DÍZ.
MAR.

MÁXIMA

MAI.
JUL.
SEI. .

(CHICAGO)

12

ABESIURA

- 01A
ANTERIOR

MIN.

MIS

mès. passando a oferecidos no fcchamento, a 3.50r.'<, com a liberação
dc recursos financiados aos cafeicultores. No mercado dc repasses de
titulos privados de renda lixa, as
taxas dc financiamento chegaram
a atingir S.50r'. ao més, declinando,
posteriormente, a 3,70':;., também
com ofertas. Quanto aos negócios
com papéis, o mercado ainda concentrou grande desinteresse, diantc das expectativas em torno das
medidas a serem adotadas pelas
autoridades monetárias.

¦ ¦ ¦

WbÕTTT.

ml

CrS
nom.
263.00
374.00
194.40
nom

0
68,00

a.m.

2.45
2.75

2.20 %

2,40 2,45
ORTN .... 2,30 2,35 ~_f.43
2,48 2.50
2JO 2,50
2.52
ORTP ¦ ¦ ¦ ¦ 2,33 2.3Í
2.38 2,43 2.4» 2.50 3.52
Õ8TRJ . ¦ ¦ 3,33~
¦

900

CrJ

Sae Cult
Cotaçôt» da» p/>níi.
pa » mtl admiti nígoc<#cí>i cní«m n#
Cetee 1 J« Slo Pau».
ARROZ

kg)

Emofre Jalo Ei'_vel 600.00
Pteta Comum Eita.el JOS.OO
Raee/Opatwnho Euível 375.W
Sc«ü
Auieot»
¦—
Mui* tinho
Auitnt»
——

Chicago e Nov* Iorque — Cotações futuras nas Bolsas de Mercadorias de Chicago e Nova

2.Í6

1,985

. .".' 2.J5 7 3S T.i»~~~Ta6

.

DE

*

60

a.m.

2.41

Títulos dc crédito

ORTBA

CJ

FEIJÃO
lieía dt

lj,

São

175.00
19.00

Carne Comum
17 M
Carne Pal»!a
22.00
Perml
24.00
Conela
14,50
7.30
Ch «oe
7.03
Orelha
Rabo
17,00
T oue nho burrga
c/coitela
13.50

160

CiS

nem

LATAS

36

Algodão
Amendoim
Milho
Soia
Guaiiol

2,25

1./5J'
27l7

oletecida. i
meniali de rentabilidade
Abaixo, aa taaai mediai
aberto
cfivftto» litulos negociado» no mercado
"30
(fl
90
130
10
Ptaioi(dlai)

Õ8TMO

146.00
JAIGAOOJ
(k,l
97.20
118.26

28.00-%?

25,19

_2.76_'

O elevado custo do dinheiro para o
financiamento dc posição a curtissimo prazo reduziu ainda mais os
negócios com Obrigações Reajustaveis do Tesouro Nacional no mercado financeiro ontem, embora a
ligeira tendência compradora sc
mantivesse. Os papéis com cinco
anos dc prazo c juros dc 6'r'<> «o <i»o
foram cotados a CrS 143.20 pura
compra c CrS 143,60 para venda, scgundo amostragem da ANDIMA. Os
financiamentos dc posição para hoje estiveram bastante pressionados
na abertura, em niveis de 8,00% uo

ITN

Emecal
V.gor ikg)

Amendoim
ioia

Goiiol

'

2.48

Viuacredi

CJ

CiJ

nam

c.s
170,00

Estável

70.CO
68,00

cn c&3C* {egí

Ctnlrtl*
cr«
r.«
S"
CrJ
ClS
C"
Til» Bolmha (novo)
230.00
235,00
Comum
I*K,00
longo.e.na lontjo
210.00
230,00
235,00
BI t.po
TRIÂNGULO - COIAJ
BANHA
CiS
Ubtrtb nhí (nove) rom
R.G. JUI
CrJ CiJ FARINHA DE MANDIOCA
Ca.«a de 33 picotei __
G. JUL - SANTA CATARINA
__
R.
225.00
ile I kg
230,00
CJ
CJ
ÔLEOJ VEGETAIJ COMEJTIVEIJ
E»»t*-fíni
nem
Eilra
180,00
Cila de 18 lltrei)

I95T0Õ

tAUINHA 01 MANDIO;
(Jaca oe 50 kgl

AMENDOIM

1,1

•Firm»

V;.

«A.tio H bftdo
ni'tIo Wncitdo

Cttlt]

cs
14. ,00

A.i.r.te

C/5

MIIHO

Jul

Algodio

17,00
16.00
19,00
21.00

Jui>* dt m.lho, «*t'a
Fyb* dt m.tho, comgm

Eittdot

¦ 29.C0'

_____•_.__._

2,04

Inveitimento!

(60

'50

FUSA

FVmt
Ayte^tt
Auienfe

Csmvm Eioociíl
Ccmum tim 1*.
Comum de 2a.
Um EitwcUI
lia da la.

OJ

late 10 Vg - la.
Lara 10 lg — tOfr.u-nt
V.oor !W9I
CCm (kg)

2,33

23,43

2,46

1,982
I f,9Ó '

O.

Uaca de 60 kg) tabilaüo
BA1ATA
t.ace de 60 kg)

CtS
17.00
14.00

MANTEIGA
Minai Gir*ii

p;,,
longo/f ura longo Bl
230.CC
^
(no>o) tlSXO
tipo 2 (tguiht
macerado)
240.00
PARANÁ
- JANtA CATARINA

_2.Í7_Í

2.11

Msikct

23%432%

_2.Í0J*n
26.0/5''

13.13
Brasileiro

R.

ARROZ

c.$
I6.M
13.00

M»S

2.23

lar

f||JAOPRE10

!l5)

Mercado externo

2.l<>6%

a.m.

2,iB a

1.98

C.t.tin.

17,00

Dianlti/o
8. Ag,'-,

r
r .
lipo 2 (Aguhe)
230.00
c,s
c,s
Longo B Ipo
.-220.00
I™,
*Í-Í9
..,
|404 e 4C4)
4*60
M.do' curto
No""
t:í0
tipo 1, 2 (lepool,) 2;5.00
235.00
_
Cijm ^^
Cmm)
^^
San,.

.'.'._•

18.CO

e.m.

2,l9

12.69

Fiança

—

bruta

2,17_
~2.Õ3

_2JÍ5_.»,:

ítãú

Venda

'c«d«i
{íor.tt: C*nt
--»»¦
Eítfâ lonqo
. .. ¦".
"8°lí,:,
t.po 2 Ibluo belle) 235,00
240,00
5UL
°
ongo 8-1
lonpo,'f»tia
*

Ct'«i«

dtf.
d*í.

360 diat
liquida
*
1.96

J2.25J
13,55

%

CHARQUE

Couçõei dai mtfctoonti negocUdn
BATATA (60 kg)
ontem nt Boli* dt Gényoi A!ímtntic<ot
Cr$
CrJ
Kio
dt Jintiro.
do
HBT, E.lta 190.00 210.00
ARROZ
HBT.
Eipeoel I0OCO 180.00
Primeira. Eit'4 132,00 150,00
Rio Ciande do Jul
Comum 126.00 I4.I.0C
Delta.

''No inicio do próximo semestre.
0 BEG e o BERJ ja estarão unificadas". afirmou ontem o Secretário
de Fazenda. Sr Luiz Rogério Mltraud. Acrescentou que a liquidação
do Halles. pelo BEG, c a necessária
avaliação do patrimônio dos bancas das antigas Estados, sáo tarefas
complexas que requereram um certo tempo para serem concretizadas.

13,58

1,92

toucinho b*rr<Qi
ç/CO»»eU
Toucinho barriga
i/coiteU

dc Janeiro. Segundo os operadores a abertura de uma
linha de crédito para »s
usinas de beneficiamento
impulsionou os neem Goiás"A.s
empresas .senRocios.
tem-se seguras para agili/ar as vendas nos centros consumidores".
A entrada da safra de milho vem pressionando uma
baixa nas cotações dc mercado. Tambem o fubá acompanha a tendência. Os salRados entraram cm processo dc baixa após a súbita
elevação no més de março.
Dc acordo com a.s cooperativas as ofertas dc suínos
estão aumentando com a
"boca" da safra. Dc CrS 7.50,
o preço do porco caiu para
Cr$ 7,00 o quilo no interior
dc Santa Catarina.

A noticia da tabela para
óleo i!c soja nos supermercados ocasionou uma ri-Iraçáo no mercado. As indústrias, principalmente as de
pequeno porte — mais atinKidas pela concorrência —
a.s
vendas
suspenderam
aguardando quc o tabelaincuto nivele com base nas
elevadas.
cotações mais
Atualmente o óleo Primor,
da Sanbra, lidera os preços
rio atacado. A unidade está
cotada a CrS G,57.
Nesta .semana o fluxo dc
arroz dos Estados Centrais
provocou uma ligeira baixa
nas cotações do produto cnsacado do Kio Grande do
Sul. 0 arroz extra longo A
tipo 2 declinou para CrS
:!-i.').00 a saca na liolsa dc
Gêneros Alimentícios do Itio

BEG-BERJ

JL26-

1,98

Ãymori

C-peg

do Teiouro
letM»
aberlo de
O mercado
lcrt<
tendência
aprtiwitai
voltou
a
N«d;nal
vendedora ontem, com a elevação na» ta».a» doi
Na
um
dis.
de
por
financiamen toi
|>?íição
íiberiura, o* financiamento» chegaram a irr reamercado
mui*
mé»,
com
o
lizadoi a 7,50% ao
to p'ci»ionado, o pue gerou nova ittt nai ta.
xai anuais dc desconto da» iTNj. A» letra» com
vencimento em
iunho e »etembro foram cotadas a 19.50% t 27,50% dc díiconlo ao ano.
representando uma elevação ds*, 135 e *0 pon*
lances
aos
reipectivamcnte,
cem relação
tos,
mÃ*imoi do leitão emitido na quarta-feira. No
decorrer cio período, apeiar do declínio nai taes
UN»
xas de financiamento,
permaneceram
cotadas nos mesmos níveis, diante do maier ininstituiçfies em »e desfaierom de
teresse da»
volume
mantendo
bastante
um
íuas
Cftrteirti,
e
de compra
nrgócios
efetivos
de
reduzido
venda de papéis, A queda no cuMo do dinheido
ovtr»nÍght
em
tarno
laia»
a»
ro, que situou
de 3,20% *o mes no fechamento, foi provocad* pela entrada de Cr$ 1 bilhão 200 milhóei
no lis tema financeiro, de acordo com a liberação d;> Governo para financiamento aos cefeivolume
de apllcaçõei
cultores e pelo . grande
operaderes
acreNo entanto, os
da clientela.
a ier
ditam que o nível de liquidez volteri
reduzido ni pró» ima semana, com o novo tumento da emt»s«o do leilão de UN», no valor
* dt Crí 2 bilhôei
O volume de
800 milho*».
operações em
letras do Tesouro Nacional »omou Cf$ 5 bilhõ-i 576 milliòei, tegundo daA soguir, ai ta.
do» fornecido! pela ANDIMA.
todo»
o»
de
anuais
xa» média»
d« deiconto
vencimentos:
Venda

Tabela reduz oferla
oleo na Kolsa
de ól

A grande maioria das corretores
que opinaram sobre as resoluções
a serem baixadas pelo Banco Centrai, divulgadas ontem pelo JORNAL
DO BRASIL foi unanime em prever uma redução drástica no numero de instituições, devido às exigênclas de capital mínimo e.stabeCrS 1 milhão 200 mil para
lecidas
operar em Bolsa, no Rio c cm Sáo
Paulo, CrS 3 milhões para atuar como intermediários no opcn c CrS
10 milhões para as quc moviment arem carteira própria.
Entre eles. o Sr Roberto Vianna Pinto, da Brandt Ribeiro, considera que a alavancagem menor
i fixação do limite operacional até
lj vezes o capital minimo, cm papéis do open) restringirá o mercado a apenas cinco Instituições dentre as 130 existentes em São Paulo,
c a 20 no Rio. entre as 70 operantes.
O Sr Jacques Sour, da Nacional,
do seacredita nesse encolhimento
"a médio
tor. embora afirme que,
prazo, as corretoras se voltarão para o mercado secundário, lortalecendo-o". A opinião é, em parte,
Sr Adolfo Gencompartilhada pelo"Nào
se pode detil, da Garantia:
sejar que uma corretora com Ci$ 1
milhão de capital gire negócios de
até CrS 300, Cr$ 500 milhões. A medida saneará o mercado a médio
prazo", concluiu.
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O mercado financeiro espera
que, depois de adotada a nova sistemúlica para ns operações no
open-market. o Banco Cenlral decida sobre a retirada das Obrigações da Eletrobrás do mercado, eslerilizando os papéis junto a uma
instituição financeira do Governo.
Uma comissão organizada pelns Bolsas de Valores do Rio e São
Paulo entregou, recentemente, um
estudo a esse respeito ao diretor
de mercado de capitais do Banco
Central, Sérgio Ribeiro, sugerindo
u absorção das títulos pelo BNH,
que teria condições de .sustentar cm
carteira um titulo de 20 anos de
prazo.
O estudo analisa matemáticamente a rentabilidade das OKs,
destacando a situação atual das tilulas em mercado, e chega a conclusão de que esses papéis são incompatíveis com o mercado financeiro. por terem um prazo de vencimento de 20 anas e oferecerem
dificuldades operacionais, alem da
pequena remuneração.
A sugestão é de que as OEs sejam colocadas Junto á carteira do
BNH, possivelmente através da troca por titulos de prazos mais curtos, como as Letras do Tesouro Nacional, que além de oferecerem 11quidez imediata, são os únicos papéis controlados pelo Banco Centrai e utilizados como instrumento
de politica monetária.
Agora, enquanto o mercado
permanece sem negócios diante da.s
expectativas, os estudas procuram
estabelecer um preço que seja considerado justo para a troca, sendo
que as LTNs deverão ter o valor ncgociado em mercado. O volume a
ser trocado serã calculado com base no levantamento feito pelo BC
no final de janeiro, sobre o total
da.s cartas de recompra das instituições que operam no mercado financeiro.

Dóltrti:

Sele dia»
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Mercado espera Corretores vêem
troca de papéis seleção entre
as instituições
da Eletrobrás

- A II
londrei, frankfurt e Notra Iorque
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São Ptulo - O preiidente da Valo do R'0
Dcce, ir Roquete Ren, duc ontem aue a cmíiçocs e que íopr*si nfe> vai recêfunbar tua» "lomoi
culpado*
ram iniuilat ai criticai d« aue
O IDV do Rio e SSo
dc deiruber ai bj!iai.
«noutnto
que
12%,
em
março,
caiu,
cm
Paulo
•i aplicaçÕe» cm papei de fenda f.*«, que )í
_
cem
eitimuledai
vio
Ml
conlidorívcii.
nm
liberação dai ta»as de iuroí o rem u ner açío doi
depóntc» de 60 diai pcloi bsncoi".
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Vale não carimba
mais suas ações

II BRA,
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*.' *

cesso cíclico. "Nas safras, o aumento
na oferta provoca unia baixa que lmplica até 70r/fl de prejuízo para o
granjeiro, Naturalmente, na entressafra ele tenta se capitalizar para novas investimentos. Se o Governo tabela em época de bou remuneração é
certo que o setor vai se enfraquecer",
afirmou o Sr José Carlos Coelho.
Somente a noticia do tabelamento aumentou o descarte de galinhas
poedeiras com baixo aproveitamento.
O exemplo ocorrido em 1974, quando
os ovos íoram incluídas na lista
Cadep, devia ser retirado dos arquivos. A queda na produção decretou a
falência de centenas de granjas e a
solução foi retirar a tabela para lncrementar a avicultura nacional.

"A Inclusão dus ovos na Lista de gumelos paia exportação, vem initradicional avicultura cuja
preços máximos ClP/Sunab vni pro- blndo a
voear um desestimuio tilo expressivo rentabilidade só cobre custos dc prona produção que o país, durante a dução nos períodos de entressafra",
entressafra na avicultura, terá quc declarou o empresário paulista.
abrir Importações para cobrir o déP''cíjueiio lucro
flclt gerado pelo tabelamento", afirSegundo um estudo feito pelou
mou o diretor da Ito Ovos, em São
cle Sáo Paulo o lucro méavicultores
A
cmCoelho.
Josc
Carlos
Sr
Paulo.
é de apenas Cr$ 1.00
do
dio
produtor
presa c uma da.s principais fornecedúzia. O custo de produção sl)x>r
dòraa ao mercado do Hlo e 6 concortua-se em CrS 4,30 e o Rranjeiro rerente da Cooperativa de Cotia.
cebe liquido CrS 5,30 por dúzia de
"O movimento de transferência ovos. Os demais acréscimos, (pie eleatacadc produçáo, observado nos últimos vam o preço para CrS 7,00 no (2,5rH,
são oriundos do Kunrural
do,
os
intensificado
c
será
pro- caixa de isopor iCrS 1,00 a unidade i,
três anos,
dutores, na maioria japoneses, vão lucro do distribuidor (entre T"„ c 9%)
optar pela cultura de cogumelos e bl- e, em alguns casos, do atacadista.
cho da seda. Em Mogi das Cruzes, por
Assim como hortaliças o verduexemplo, a crescente produçáo de co- ras a produção de ovas segue cm pro-

Àv. Rio Branco, 157 - tel. 221-3122 - fy

Laureano S. A. Corretora de Valores

te

17

I9 Caderno

D

218,7/219,1
230.5/231.5
230.5/231.5

Coívp, eittnho, chumbo t :into - tin iibrti per tonel*d*
pw ptn te per cnçt
pftl* troy (= 31,03 gramai'.

Cacau baiano terá
hoa safra eni maio

^

Salvador — O fechamento da renda de quase 1
milhão 300 mil sacas de cacau pelos cxjiortadores
baianos nestes três primeiros meses do ano indica,
segundo observadores, que a chamada safra do
temporão do Estado, cuja colheita tem inicio em
maio e se estende atè setembro, deve ficar próxima
à do ano passado, quando atingiu um pouco mais de
2 milhões dc sacas de GO quilos.
Os edícuios mais pessimistas sáo dc que ela não
sacas, mas como
deve ser inferior a 1 milhão 600 mil "podridão
parda"
está sempre sujeita ao ataque da
doença quc atinge o fruto do cacau tornando-o
imprestável cm poucos dias — a Cacex decidiu, ontem limitar cm 200 mil sacas as novas vendas para
o exterior.
Fontes da Cacex explicaram que a adoção da
medida visa tão-somente a resguardar os interesses
do pais cm face da possibilidade dc uma frustração
nas estimativas dos produtores, admitindo que no
momento a mais segura é de que a produção do
temporão não deverá ser inferior a 1 milhão 600
mil sacas.

J

JORNAI DO BRASIL

í

D

"A inclusão dos ovos na lista de
preços máximos CIP/Sunab vai pro-

na produção que o pais, durante a
entressafra na avicultura, terá que
abrir Importações para cobrir o déflclt gerado pelo tabclamento", afirmou o diretor da Ito Ovos, em Sáo
Paulo, Sr José Carlos Coelho. A empresa c uma das principais fornecedoras ao mercado do Rio e é concorrente da Cooperativa dc Cotia.
"O movimento dc transferência
de produção, observado nos últimos
três anos, será Intensificado e os piodutores, na maioria japoneses, vão
optar pela cultura dc cogumelos c blcho da seda. Em Mogl das Cruzes, por
exemplo, a crescente produção dc co-

Serviço financeiro
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A IIlondte», ftanktuil e Nova lortjoe bra eiicrlina declinou lanilvalmettt ontem, no>
tm
Ic-idtei,
da
Eurcpa.
dc
dmiei
mercade»
sua colação atingiu o nível mau baixo de teda
dólaic-,
em
1,9055
»ituand_:-»c
hinòria,
»ua
conlra 1,91625 na véipera. tm FranMurt, a II.
4,862
4,835
mercoi,
(rente
a
n
bra tol
saciada
no dia an'trior,
Como reflexo do torre declínio d« libra, a
Boba de Valorei de Unurci mcvinu-niou-ie em
ba,»a, com o indice indumial do Financial li.
abaixo da barreira psicoiogjta
mes situandoje
do» 400 pomo». A Bclia de Valore» de Neva
Iorque também declinou, com o índice industrial
Dow Jone» legillrando 994,10 pento». uma bai»<* de i,35 ponto» em ccmparaçio k \espera.
curo voltou a cair noi mercado» cuto129,12 dòta<es *
peus, sendo estado a 128,75 e
onça em Londres c Zurique, com bctxa oe 65 e
50 centavos, rcspcciivamcnte.
O

Taxa de Câmbio
de
Op-raçost de Cambo do
A Gerencia
Banco Cennal (Gccamj ati»ou, onlem a ecletéü
ae moeda americana. O dólar loi ne«ociado a
Cii 9,865 paia compia „ Cii 9,935 paia vnda.
Nas operaçoc» com bancos sua cotação loi de
coCii 9,987 paia repaiie e OS 9,927 paia
bertura. O üitema bancirio no Brasil tem afixada
as ta*os das demais moedas no momento üjs
operações- Por dtficiéncia operacional d* agênat
cia de noticia» UPI, deuamo» de publicar
tana» de fechamento do mcicado de Nova lorque.

Interbancário
interbancário de cambio para
O mercado
contratos prontos monicvcse bastante oferecido
ontem, registrando um volume reduz-do de ncflõcici, diante da falia de inleie»>e doi tomaAj taxas oscilaram entre os níveis ds
dores.
O* 9,998 t OS 9,902 p/.ta lelegtamai e cheque». Já o bancário lutu'o esteve equilibrado,
ms» lambem com poucos neqóiios, rcaürados a
Ci$ 9.935 mau 1,27% alé 1,33% ao mé» paia
controtot de 60 dias dc praio.

Eurodólar
A taxa rntrrbanciria d* cambio de londres,
no mercado do eurodólar, fechou, ontem, pt'a
em 6 5/16%. Em
seij
meses
de
o período
dólares, lianco» »uico» e maico» loi o «eguinie
comportamento:
o seu

O morcado financeiro espera
que, depois de adotada a nova sistemática para as operações no
open-market. o Banco Central decida sobre a retirada da.s ObriRações da Eletrobras do mercado, esterlllzando os papéis junto a uma
instituição financeira do Governo.
Uma comissão organizada pclas Bolsas de Valores cio Rio c São
Paulo entregou, recentemente, um
estudo a esse respeito ao diretor
de mercado dc capitais do Banco
Central. Sérgio Ribeiro, sugerindo
a absorção dos titulos pelo BNH,
que teria condições de sustentar cm
carteira um titulo dc 20 anos dc
prazo.
O estudo analisa matemáticamente a rentabilidade das OEs,
destacando a situação atual dos Ütulos em mercado, e chega a conclusão dc que esses papéis são incompatíveis com o mercado financeiro, por terem um prazo dc vencimento dc 20 anos e oferecerem
dificuldades operacionais, além da
pequena remuneração.
A sugestão é dc que as OEs sejam colocadas junto à carteira do
BNH, possivelmente através da troca por titulos dc prazos mais curtos, como as Letras do Tesouro Nacional, que além de oferecerem 11quldez imediata, sáo os únicos papéls controlados pelo Banco Centrai e utilizados como Instrumento
dc politica monetária.
Agora, enquanto o mercado
permanece sem negócios diante das
expectativas, os estudos procuram
estabelecer um preço que seja considerado justo para a troca, sendo
que as LTNs deverão ter o valor ncgociado em mercado. O volume a
ser trocado será calculado com base no levantamento feito pelo BC
no final de janeiro, sobre o total
das cartas de recompra das instituições que operam no mercado flnanceiro.
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O elevado custo do dinheiro para o
financiamento de posição o curítssimo prazo reduziu aitiéa mais os
negócios com Obrigações Reajustaveis do Tesouro Nacional no mercado financeiro ontem, embora a
ligeira tendência compradora se
mantivesse. Os papéis com cinco
anos de prazo c juros dc 6'7c ao ano
foram cotados a CrS 143^0 para
compra e Cr$ 143,60 para venda, segundo amostragem da ANDIMA. Os
financiamentos de posição para hoje estiveram bastante pressionados
na abertura, em niveis de 8,00% ao
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recupetiacese^t^u Onlem uma leve
í»o, lechando entre 1 50 e 3J0 atiroe
do fechjmenot anterior, pc s. segundo
a Coinexport, continua a retenção de
vendas por parte dos p^cdutcwes norteamericanos, provocando coberturas ni
Bo'm pe'as casas comerciai» e lndu$«
o desenvclvmeiío
fíjis. Entretanto,
d» Bc'ia tndica que. a cwtcs nivel».
ufo os produtores ccf^o #s casas conevavendedere»
merciais
tornarr-se
mente, inglando o poder dc pressão
frio).
dos ú.t
Não houve procura de scl* brasile*r». que apresenTcu «tta em suas cc*sF03
178'177
USS
<fre». f cindo em
tonelada iabt I) a USS 177/176 FCB
tceUd» ími»o < junho).

MANDIOCA
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cs
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FEIJÃO diíia da» *gu»i) - Marcado
CrS 3S0-4O0.CC.
Chumbinho.
t.lmo.
preto CrS 20O 2I0.CO. raiado CrS 420/
4.50.CÓ. lounha, CiS 480/500.00 e ':¦
»»ca
oe
»nho, CiS 68C 720.00, poi
•V} quüo*. Cotações inalteradas.

GOIÁS

230.CO

I iti!

lalo Hoiiiont» — CotsçÒes ces F':r>*
c*piíi produtos no mercãcic a'acad-«'i
desta Cao<tal onte-rs. segurdo o Sfant,
Epamig • » CeiM MGi

Algodão
Sãs Paulo - Ci II i PM de algo.
dio produ;tdcs e beneficiado» em ião
Piuio não apresentaram oscü*ção no
pregão de onrem d* Boiw de Mer*
estivei
considerado
p*'c*
CAderia*
esptcfotUtei. O too 3, paulista, foi
a
arroba. p't;o
condo a OS 20Ü.CO
idêntico ao do dia anterior.
O» demais tipos produr^dos e b#.
reficado» for» e alguns beneficiado
em Sío Pau.o mantiveram a» cotações
anterlces, como o t po 5. de Coii»,
tomeical /ado . OS 226.CO a aiioba.
kusíO»
«rmjréns
gerais piu;>*ias
fim cn'em entradas de 7 mil 261 f-J'do», com 1 m< hao 42"? mi! 802 quí'os
e lalda» de 10 mil 475 fardo», con
2 m ^hòe» 63 mi' IB3. A»» m, renarjm frn esf£Kiue W7 mil 408 fardo,
.com 28 milhõe» 436 ml £>44 quilo».

Morcado externo
Chicago • Nov» Iorque - Cotações futuras nas Bolsas
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a m

2,75'

a.m.

AVAR.
MAI.

265
269
267
260
267
270

1/2

265
269
267
261
267
271

1/7
l/<
1/2
1/4

1,2

SOJA

da

«llantala,

_no_
3,50_
"i,Vo_
"l.53_
"l.53_
~_Í.Si

2,53
_2.$3_
3.50
'2.4I~

noa
3M
2.$$

3,50"
2.3Í
2,5$'
3.55'
2,55
3.55"
2.52"
2,50'

1.$$

J'W_

"1.55

_2.60_
2.60
1.85

5-*S_

TB"

MAI,
JUl.
AGO.
SEI.
NOV.
JAN.

467
477
411
4S3
492
4V3

1,2

MiR.
MAI.

MAI
130.90
133.ÍO
JUL
. .
AGO
.... 134.70
SET
136 CO
. .
137,00
OUT.
DEZ
139.00
JAN
MAR.
MAI

MAI
JUl
AGO
SEI
OUT
DE2
JAN
MAR.
MAI

16.00
16.20
16.30
16.40
16.42
16.55
16.64
16.75
16.75

DC

SOJA

1/4-45

1/4-61

1/2

1/2

F. ¦»

o

DE

466
4/S
473
483
4S9
499
504
511

1,-2
3

4

1 2
3-4
1,2
1/2

469
478
4 82
485
492
499
504

514

(CHICAGO)

AÇÚCAR

15,85
16,11
16,21
16.28
16,31
16.44
16.53
16.63
16.75

131.10
133,80
135,20
135.00
13670
136,30- ,5C8A
137.70
134.80
139,20
138,80
141,10
141.00-, 508 A
142,00-,3.CCBA 142.»
144,00-,5,008A 144,50

131,40- ,50
133.90-,70

16.1716.37
16,4016.4316,5016,6416.6816,7516.81-

,19
,43
,49BA
,53BA
.62
,70BA
,77BA
,85BA

16.13
16.35
16.41
16.41
16,53
16.55
16 62
16.70
16.80

(NY)
Ni

meta»
ZINCO
A
3

ISTANHO
A
3

vila
mtses

(Standard)
3 495 3 697
3 700,3 710

v l»»a
meie»

11

4.05
MAI
13.90- .80 14.10 13,67 14.10- ,01
JUl.
. .
13,75- .78 14,10 13.65 14,10-4.00 14.05
13.60
13.94-,90
JS.M
SEI
13.70- .62 13 97
13,92
OUI
13,68- ,65 13,95 13,59 13,90- ,95
-13-89N
13,89
JAN
,'ce*
13,80
13.55
13.80
13.82
MA*
13 60
3.8?
.... 13 62- ,60 13,85 13.51 13,75- ,85
Aai
13.60
13.60
13.55
13.81N
13.61
JUL
.
. •
13.40- ,708A 13.54 13,54 I3.80N
SEI

ESTANHO
VIU
mesej

(High

grada)

3 715/3 732
3 720 3 735

'405.00
.404.00
417.00/417.50

PRATA

meses
NOTA:

1/4
3,4

SOJA iCtm.gol

16,20
16 39
16.47
16.48
16,55
16.63
16,70
14,75
16,51

213.50,214.00
221.50. 222.CO

— Cauções do»
Vindres. ontem:

COBRE

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

d*

CHUMBO

Metais

734.50/735.CO
754.50 757.C0
1/2-72
472
1/2
480-80
483
3/4.
4S7
3/4
494
1.-2-95
1/2
5014)1
1/4
508
3 4
515

I30.K)
133,10
134,50
135,50
136,80
138.50

131.60
134,20
135.50
134.00
138.03
139.50

ÔICO

1/2 265
3 4 269
1/2 266
261
267
271

(CHICAGO)

1/2

472
481
484
487
495
i02
509
516

FARtlO

26»
267
265
260
26*
270

15,68
15,63
s í cot.

.7 .2 lj]
Tngo a «oi» - Em tentado» o» do!»r p=t b»»hel . guai
M.iho - em cenlaíC» da dol»r por buihel (Igual 25,44 kg)
tonelada.
Em dólares cor
fareo de soia
- tm centavo»
Oleo da »o,a. c»(». açúcar, algodão, cacau e c:bre
dó ar per :ibn-D«so dguai 4Í3 gr.í

(CHICAGO)

3, 4
I 4
1/2
1/2
1/2

265
269
267
261
267
271
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su, .
NOTA:

MIIHO

MAI.
JUl.
SU.

DIA
ANTERIOR

I5.66N
I5.63N
s/co».

2ZL

~2,25

l.$0

TET

N«

FECH.

MAI.
JUl.

'
MAI.
JUL
SET.
DIZ.
MAR.

MIN.

MÁXIMA

ABERTURA

(CHICAGO)

Iorque, ontem:

de Mercadorias de Chicago e Nova

DIA
ANTERIOR

MÁXIMA

MIS

2,$0

i,»o

de

18

AlçodSj
Amentklm
Soi»
Gi-inol

-__

2J0

VEGETAIS

ÓLEOS

2,41

2_50

2,40

225,00

cs

Cebola

(novo)

FARINHA DI
R. G SUI -

pseotes

kg

I

de

(lata

30

de

CtS

kg)

60

OUEBIAOOS DE ARROZ - T po» e»
ptclilt*
Mercado ca mo. 3'* de irrci. C'1
*0'
arrci. C'S
70 75,00.
Qyirera dt
Pol
I'2
arroí. CrS 50/55.00.
50.00.
ln«lt««w»
saca de 60 quilos. Cotações

CS

2.417

2,173
•2,17

IM
~'-4_L
"a,w

2.S0

230,00
2CO.0O

(novo)
-

Ubefibtnha
CS

més, passando a oferecidos no fechamento. a 3.50c,\-, com a liberação
ric recursos financiados aos cafeicultores. No mercado de repasses dc
titulos privados de renda fixa, as
iaxas de financiamento chegaram
a atingir S.50c.'o ao mês, declinando,
posteriormente, a 3,70%, também
com ofertas. Quanto aos negócios
com jjupcis, o mercado ainda concentrou grande desinteresse, diantc das expectativas em torno das
medidas a serem adotadas pelas
autoridades monetárias.

i,*}

235.CO

SUI

Ci 'i

Títulos de crédito
>ia»o

230.CO

TRIANGUtO

2.41
a.m.

mamai» da fanlabllidada alataclda» 6
mercado aberto:
«0
30
.

média,
Abaixo, a» taxa»
cNvtrsos titulos negociadas no

cs

éCO.CO
205.V.
3/5.CO
—
—

MILHO
,¦ i .

4.M

oncos.
Oe grãos
Me*c»<ío olmo.
220/
Amarelão Santa
Catarina. C-S
230.00. Blue belle do Sul. CS 220/
205/
Amawlão
do Sul. CrS
225.CO,
195/200.00,
210,00. 405 do Sul CrS
Oi do Sul, nominal. De grãos curtos
- Canto do Sul. OS 210/220.00, por
»aca da 60 quilo». Cotatòe» ir»t!e-ada».

cs

CS

CS

Icg)

-

ARROZ

CATARINA

SANTA

SANHA

29,00 %

7.IO

-

PARANA

Tipo Bolinha
Comum

laiqo/e»tr» longo
8 1 t po 2

_28,00_%_
2.16 %

26.07

2,34

2,05

Investimentos

2,166'"

2.17

2,26

240.00

Centtaii

tn.ofie JaIo Em.ei
Pieio Comum tnl.el
Rapé,Op*qu nho £i'a*el
Ro<o
Auienta
Murtinho Ausente

G*cu»

— Corações das princiSle Paul»
pn % mercadorias negoc adas ontím ne
Bo,»a de Cerea » de Sio Pau o.

230.CO

32J.O0

70.CO
68.C0

São Paulo

cs

CS

(no.o)

170.00

e

FEIJÃO
-i dt

k|j

IM

CS

kg)

(M

de m iho, ei'»i
dt nviho, cwngm

S?m cmci

Ce»u)

a.m,

2.75
27,00 *.
2.41 %

25,19

FEIJÃO-PRETO
R. O. Sul
Pol.do

-

CrS

[¦.•..ei

Fni

AMIN0OIM

4.60

4.30
Senta»

195,00

.AHINMA Ot MANDIOCA
. • ¦ ae 50 kg)

CiS
70 W
68.C0

Amarelo H b^.do
Amare'o Mesclado

cs

4.30

Ce«4i

(fon-e:

B-l

mscerado}
Estados

a.m.
a m,
a.m.

26.CO

13,13

llh»

17,00
16.CO
19.00
21.00

CiJ

Ceai»)

cs

No/t.
235,00

Catarina

lcnoc/e»tra longo
tipo 7 'aguhj

-

Sa-ioi»

Caia»

CtBOLA (kg)
«
0. SUI

240,00

CS

2.67 •„

23.43

a.m.

cs

Firme
Ausente
Av/S**"e
Firme
Ausente

Comum EiptC'4)
Comam ti* Ia,
Comum *le JaII14 Espetai
l ». de Ia.

Ci$

145,00

kg;

150

MIIHO

cs

CiS

(torne:

ê.m.

26.0/5%
2.46
"24,31

13,58 %

Maiket

Svl

cs

%

29.0J

2^46

Brasileiro

de

_29,Ü0J
2.33

2.10

2,55 %a.
2.11 %

2,23

ítlò

do Tesouro
letras
aberto de
O mercado
tendência
forte
«presentar
a
voltou
Nacirnal
nas
taxas dos
vendedora ontem, cem a elevação
um
dia.
Nft
de
P^r
financiamentos
posição
abertura, os financiamentos chegaram t ser realidado» a 7,50% ao més, com o moicado muito pressionado, o que çjerou nova alta nas ta«a» anuai» de dc-conto da» UN». A» letia» com
vencimento em
junho e setembro foram cotae 27.50% de deiconto ao ano,
da» a W,S0%
representando uma elevação do 135 e 20 penrelação
*os
lances
com
respectivamente,
tos,
máxíniOl do leilão emitido na quarta feire. No
decorrer do periodo, apesar do declínio nas taas
LTNs
xat de financiamento,
permaneceram
cotadas nos mesmos níveis, diante do maior inde
instituiç&es
em se desfarerem
tpr-psse das
volume
bastante
mantendo
um
suas carteiras,
nogócios
de compra
t
efetivos
de
redurido
venda de papéis. A queda no custo do dinheiro, que situou as taxas do over-night em temo
de 3,20% *o més no fechamento, foi provocada peta entrada de CrS I bilhão 200 milhões
no sistema financeiro, de acordo com a liberaçáo do Governo para financiamento aos cafeivolume
de aplicações
e
cultores
pelo grande
acreNo entanto, o» operaderes
da clientela.
voltara
a ser
nível dc liquidez
ditam que o
reduzido na próxima semana, com o novo aumento da emissão do leilão de LTNs, no vílor
O velume de
de Cii 2 bilhõe» 800 milhõei.
sodo Tesouro Nacional
operações em
letras
mou CiJ 5 bilhõe» 576 milhõe», jegundo dado» fornecido» pela ANDIMA. A íiifluii. a» taos
xai
médios
anuais
de deteento de todos
vencimentos:

26.07

2,26

Fiança

G>*ndt

fubi
Kibi

I/.00
14,00

c-t

laia 10 kg - Ia.
I«t4 10 V,g - comam
V.noi Ikg)
CCPL (kfl)
fUIA

Coula
M4d,a

ASIOZ
|i»ca de 60 kg) l»b»l»<;o
IA!ATA
I5«a d» 60 tg|

CS

CiS
16.50
13.00

MANHIGA
Minais Ctrars

H5T Etlfi
190.00
210.00
H81. tipe<;al
100 00 IB0.CO
Piim.iia, Une 132,00 150.00
Deita, Comum 126.00 144,00

Entra Icnqo A
i.po 2 tbiua belle)
235.00
Longo/catra :cn<io B-l
l.po 2 (Agulha) 230.00
Icnoo B | po 3
1404 a 4C61 220.00
Med o-' curto
225.00
i.po 1,2 liaponáal

_29,CO_
26.CO

11.14

Denasa_

Ur

a.m.

J6.07
432».
23

12.25 .
13^55
2,18 V,
13,576°
11,225'.
2,55

J0.758%_
11,88 %

C;pea
3/8
3/8
1/2
7/8
3 t

13,58

11,90

Bemp»

Cédula

21/07 28,80
28 07 28.70
04/08 25.60
1108 18,50
16/08 26,40
70'08 28.20
25 08 28.00
0109 27,95
06 09 27,85
1509 27,31
17/09 27.75
22 09 27.65
29,09 27.50
15 11 27,25
19/11 27,10
17/12 26.90
14 01 26 65
18-02 26,40
18 03 25,50

2,41

2.J8

Balmtella

Vanda

2,I7_%

j.it^

1.92

17.CO

(kg)

Dun-fiio
B. A:,_ ha

tal

biwla

ó

Ualiia

18,00

dia»

a.m:

Ayrnort

3.8
11/8
1
8
11/8
13
5'8
3/8 1
3''8
1/8
1
I 2
1/4
3

32,00 31.90
3190 31 çn
31,80 31.70
31.60 31,49
31.50 31,40
31,40 31,28
31,20 31.09
31.00 30.90
30.80 30.68
30.60 30.49
30.40 30.28
30.30 30,19
30,20 30.09
30.10 30,00
29,80 29,70
29,50 29.39
29,20 29,08
19,10 29,00
29.00 28.90

Rio

iW

1ATA1A

ARROZ

R.Q.

C

2,26

Mercado de LTN

Compia

1,96

1,98

%

07/04
14.04
21.04
23/04
28/04
05'05
12-05
14 05
19/05
26.05
02/06
09 06
16 06
16 06
23/06
30 06
07 07
14 07
16.0/

360
Ida

2,04

lochpe

Vanc,

Cofiçò;s das mercadorias negociadas
ontem na Bo:s* de Gcn;*ci Alimentícias
do C.u de Janete.

Até as 18 horas de ontem, prazo de apresentação, não havia sido
registrada nenhuma chapa para as
eleições de hoje, ás 17h30m, para a
escolha da nova diretoria da
ANDIMA — Associação Nacional
das Instituições do Mercado Aberto.
A preferência dos nomes para a
presidência da entidade dividia-se
entre Germano de Brito Lira, diretor do Banco Nacional, e Roberto
Zullo, diretor-financeiro do Unibanco.

1,79

Sul

do

América

•;

1/8
3
1/8
3
l/X
3
5/8
3
1/2
*

A noticia tia tabela para de Janeiro. Segundo os opeóleo t!c soja nos supermer- radores a abertura tle uma
cados ocasionou uma rrlra- linha dc crédito para as
çáo no mercado. As indús- usinas dc beneficiamento
impulsionou os netrias, principalmente a.s de em Goiás "As
empresas senpequeno porte — mais atin- gócios.
íidas pela concorrência — tem-se seguras para agivendas Ü7.ar as vendas nos cenas
suspenderam
aguardando que o tabela- tros consumidores".
A entrada da safra dc tnimento nivele com base nas
ni a i s elevadas. lho vem pressionando uma
cotações
Atualmente o óleo Primor, baixa nas colações de nierda Sanbra, lider.» os preços cado. Também o fubá acomno atacado. A unidade está panha a tendência. Os salcotada a CrS 6,5". gados entraram em procesNesta semana o fluxo de so de baixa após a súbita
arroí dos Estados Centrais elevação no mes de março,
provocou uma ligeira baixa De acordo com as cooperanas cotações do produto en- tivas a.s ofertas de suínos
sacado do Kio Grande do estão aumentando com a
"boca" da safra. De CrS 7,50,
Sul. 0 arroz extra longo
tipo 2 declinou para CrS o preço do porco caiu para
•!3.'),00 a saca na Bolsa de CrS 7,00 o quilo no interior
Gêneros Alimentícios do Kio de Santa Catarina.

ANDIMA

bruta

líquida

CHAíOUt

M..1K.0

à?f.
def.

Abr

A grande maioria de.s corretores
que opinaram sobre as resoluções
a serem baixadas pelo Banco Centrai. divulgadas ontem pelo JORNAL
DO BRASIL, íoi unanime cm piever uma redução drástica no numero de instituições, devido ás exigências de capital mínimo estabrlccldaa — CrS 1 milhão 200 mil para
operar cm Bolsa, no Rio e cm Sáo
Paulo, CrS 3 milhões para atuar como intermediários no open c CrS
10 milhões para os que movimentarem carteira própria.
Entre cies. o Sr Roberto Vianna Pinto, da Brandt Ribeiro, considera que a alavancagem menor
(fixação do limite operacional até
15 vezes o capital minimo. em papéi.s do open) restringirá o mercado a apenas cinco instituições dentre as 130 existentes cm"70 Sáo Paulo,
operantes.
e a 20 no Rio, entre as
O Sr Jacques Sour, da Nacional,
do seacredita nesse encolhimento
"a medio
tor, embora afirme que.
prazo, as corretoras se voltarão para o mercado secundário, fortalecendo-o". A opinião é, em parte,
Sr Adolfo Gencompartilhada pelo"Náo
se pode detil, da Garantia:
sejar que uma corretora com C;S 1
milhão de capital gire negócios de
até Cr$ 300, CrS 500 milhões. A medida saneará o mercado a médio
prazo", concluiu.

110 dlaa

Instituirão

Odrncfindu»

3
3
3

mês
meses
mes ai
meses
«no

Morto

Rendimento das letras de câmbio c CDUs

Dólares:

5
5

Jr»n *vr

|

Mercado espera Corretores vêem
troca de papéis seleção entre
as instituições
da Elelrobrás

Na aç!o da Vale que e.iava rterilo CrJ
Náo havriá dua,
1.00 leis-iit agoia CrS 1,40.
açóea dc valortl diferente» e nio vamos mel»
o Sr Roquete
dme
carimbe»,
e
papeis
g«itar
Rei».

Seta dias
mès

MI

1B7S

JAN

I

Icucmho baf'u#
c-tosteia
Toucinho barriga
s coi tel*

Tabela reduz oferta
de óleo na Bolsa

'/.na

-¦

E

Segundo um estudo feito pelos
avicultores dc São Paulo o lucro médio do produtor é dc apenas Cr$ 1,00
por dúzia. O custo de produção sltua-se em Cr$ 4,30 c o granjelro recebo liquido CrS 530 por dúzia dc
ovos. Os demais acréscimos, que elevam o preço para CrS 7.00 no atacado. sáo oriundos do Funrural (2.5',; t,
caixa dè Isopor iCrS 1.00 a unidade),
lucro do distribuidor Ientre 7% e 9%)
e, cm alguns casos, do atacadista.
Assim como hortaliças c verduras a produção dc ovas segue cm pro-

Mercadorias - Nacional

O p,n;d«n'e d» V/le do R>o
São Paulo
Doer, ir Roquete Rn», dissr ornem que * fmsuas flíóen e qut íovai
tetanmbft'
nio
prfifl
"íomos
culpados
ram injustas a* criticai de que
de derrubai a» balia». O IBV do Rio e Sio
12'i,
enquanto
uue
Paulo caiu, em março, em
as aplicaçõe» em papéis de ronda fixa, que ii
*
cem
vio
ser
estimulada»
eram consideráveis,
libetac.io d«i !•»«» de iurci n remuneração dot
banco»".
dia»
pelo»
deposites de 60

BOISAS

¦
l'J

Pequeno lucro

"Nas safras, o aumento
cesso cíclico.
na oferta provoca uma baixa que impllca até 70r'c dc prejuízo para o
granjelro. Naturalmente, na entressafra ele tenta se capitalizar para novas Investimentos. Se o Governo tabela cm época dc boa remuneração é
certo que o setor vai se enfraquecer",
afirmou o Sr José Carlos Coelho.
Somente a noticia do tabelamento aumentou o descarte dc galinhas
pocdelras com baixo aproveitamento.
O exemplo ocorrido cm 1974, quando
os ovos foram incluídos na lista
Cadep, devia ser retirado dos arquivos. A queda na produção decretou a
falência de centenas de granjas e a
solução foi retirar a tabela para Incrementar a avicultura nacional.

* Pi

/Â

Vale não tarimba
mais suas ações

IIBRA,

"OVER
NIGHT" ;i
E FINANCIAMENTOS
th.,», i»
jUj
•';
_.lina<>«la«-en»»
li.
1

"o

guinelos para exportação, vem iniblndo a tradicional avicultura cuja
rentabilidade só cobre custos de produção nos períodos de entressafra",
declarou o empresário paulista.

vocar um desestimulo tão expressivo

rj
Ili Laureano S. A. Corretora de Valores Av. tf* Branco, w tei. 221-3122

A pressão no nivel dc reservas do
sistema bancário durante a virada
do mès, foi acentuada ontem com a
compensação do leilão de LTNs. no
valor de Cr$ 2 bilhões 400 milhões.
Com isso, os negócios com cheques
BB estiveram muito procurados na
abertura, a 3,55','o ao mes. No jechamento, a liberação dc CrS 1 bilhão 200 milhões para financiamento aos cafeicultores, amenizou a
procura c .situou as taxas em 2,70%
uo mas. Os financiamentos overnight estiveram dc equilibrados a
oferecidos, entre 7,50% e 3,20'r ao
mès. O volume dc negócios com BB
somou Cr$ 910 milhões, segundo a
ANDIMA

17

Granjas prevêem crise na avicultura

Al-colocada
. em volume
fl JWIBT JSÈ de operações
j\
na Bolsa.
Jr^^S^^SSá^B^
-

m+w

ECONOMIA -

;«22 Clichê

l? Caderno

Sexíajfelra, 2/4/76 _?

218,7,219.1
230.5/231,5
230.5/231,5

Cobre, estanho, chumbo e itrv
co — em libras por tonelada
prata — em p»n<« por cnç*
lior (- 31.03 gramai).

Cacau baiano terá
boa safra em maio
Salvador — O fechamento da renda de quase 1
milhão 300 mil sacas de cacau pelos crportadores
baianos nestes três primeiros meses do ano indica,
segundo observadores, que a chamada safra do
temporão do Estado, cuja colheita tem inicio em
maio c se estende até setembro, deve íicar próxima
à do ano passado, quando aíitipiii üm pouco mais de
2 milhões de sacas de 60 quilos.
Os cálculos mais pessimistas são de que cia nâo
sacas, mas como
deve ser inferior a 1 milhão 600 mil "podridão
parda"
esta sempre sujeita ao ataque da
— doença que atinge o fruto do cacau tornando-o
imprestável em poucos dias — a Cacex decidiu ontem limitar cm 200 mü sacas as novas vendas para
o exterior.
Fontes da Cacex explicaram que a adoção da
medida visa tão-somente a resçiuardar os interesses
do pais em face da possibilidade dc uma frustração
nas estimativas dos produtores, admitindo que tio
mometifo a mais segura é de que a produção do
temporão «áo deuerd ser inferior a 1 milhão 600
mil sacas.
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JORNAL DO

f*

BOLETAS

vimento.

A opinião foi manifestada ontem, ao JORNAL DO BRASIL, pclo presidente da Cia. Internacional
de Seguros, Sr Celso da'Rocha Mlranda, para quem o cumprimento
daquela medida se choca com a
própria orientação oficial no sentido dc sc promover o crescimento
da Indústria dc base. "E ninguém
melhor que as seguradoras — cuja
atividade principal c gciir riscos,
além dc possuírem capacidade para aplicações dc prazo multo longo — jiara prover os recursos necessa rios".

\\\\\___,'

Celso

i

Rocha

da

Rothschild
pode ampliar
aplicações

Miranda

O mercado dc ações da Bolsa de Valores
do Rio dc Janeiro apresentou-se, ontem, cm
baixa e com movimentação inferior ao dia antorlor. O.s negócios totalizaram 13 milhões 171
mil 844 títulos (menos 49,71 rM. no valor do
Cr$ 39 milhões 104 mil 851 e 40 centavos (menos 47,32%).
O IBV registrou, na média, desvalorização
de OA"",. 13529.2) e no fechamento elevação de
0.2r'r (3536,9). O.s Indicadores de empresas governamentals e de empresas privadas situaram-sc, respectivamente, em 38848 (menos
0.4',"•> c 1500.9 imonos 0,5%).
O IPBV acusou acréscimo de 0,3%, ao so
fixar em 177,0 pontos. Os indicadores de empresas governamental.!! e de empresas privadas
.sltuaram-.se. respectivamente, em 171,0 (mais
0,6*; i e 170,4 (mais o.irr».

Ele .se encontra no pai.s
rm viagem de caráter particular. como convidado da
Confederação Israelita do
Brasil, e ontem, cm Sáo
Paulo, aonde chegou depois
de visitar o Rio 6c Janeiro
c Brasilia, foi recebido em
audiência particular pelo
Governador Paulo Egydio
Martins. À tarde, concedeu
entrevista coletiva á lmprensa no Hilton Hotel, dlzendo que o Brasil continua
a merecer a confiança des
1 n v estldores estrangeiros,
sendo uma das poucas
nações com oportunidades
para um crescimento acclcrado.
Integrante do ramo frances cios Roths chllds. o
Baráo Elie disse que seu
grupo tem longa tradição.
dc negócios com o Brasil,
inclusive no campo financeiro, admitindo que desde
o Império nosso pais obteve
empréstimos de seu grupo
— ramo inglês — que giram
entre 1 a 5 milhões de dólares entre CrS 9 milhões
935 mil a CrS 49 milhões 675
mil.

Foram transacionadas á vista 11 milhões
435 mil 94 ações, no valor dc CrS 32 milhões
388 mil 155 c 60 centavos, representando
86.81', do total cm titulos e 82.82^ do total
em dinheiro Os papéis mai.s negociados à vista foram: no volume em dinheiro — Petrobrás
PP. CrS 9 milhões 605 mil (20,88%); Banco do
Bra.-;1 PP, Cr$ 5 milhões 795 mil (17,89%);
Bcigo OP. Cr$ 4 milhões 324 mil «13.35T >; Pe.
trobrás ON ex/dlv, CrS 2 milhões 220 mil
(6.85'; >; g Banco do Brasil ON. Cr$ 1 milhão
443 mil (4.46%), Na quantidade de títulos —
Petrobrás PP, 2 milhões 530 mil 700 (22,13%);
Banco do Brasil PP, 1 milhão 522 mil 284
(13,31%); Beigo OP, 1 milhão 57 mil (9,24%);
Petrobrás ON cx/div., 818 mil 508 (7,16%); e
White Martins OP, 518 mil 750 (4,54%).
O.s negócios realizados com estes papéis,
conforme percentuais acima, representaram,
respectivamente. 72,21% do volume cm d;nheiro á vista
(Cr$ 23 milhões 387 mil)
e
.i6.38r; da quantidade de títulos à vista (6
milhões 447 mil 242).
Da.s 23 açóe.s componentes do IBV e IPBV.
quatro .subiram, 13 caíram c sois permaneceram estáveis.
As quatro ações que registraram as alias
íoram: Pains PP (3,79'; ), Banco do Nordeste
PP (2,08%), Brahma OP (0.88'r» e Belgo OP
(0,25%). As maiores baixas foram: W. Martins
OP 17.41%), L. Americanas OP (2,33'ri. Pctrobrás ON ex/dlv. (1.81%), Mannesmann OP
(1,55%) e Souza Cruz OP il.52rri.
A termo foram negociadas 1 milhão 736
mil 750 ações, no valor de CrS 6 milhões 716
mil 735 e 50 centavos.

Fundos de
investimento

Fundos fiscais
Decrelo-Lei 157

Mercado a termo

Bolsa do Rio de Janeiro
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Como foi previsto no dia anterior, o volume cie negócios ontem
no Rio sofreu uma redução acentuada devido á pequena pressão
dc termos: CrS 3 milhões, para uma
movimentação pouco superior a
CrS 39 milhões. Contudo, o mercado, íirmissimo. abriu c fechou rm
alta t0.2r'ri c, devido á fiscalização
já atuante, não houve vendas a
descoberto — pelo menos por parte dos operadores já conhecidos."
Do quadro dos emeo papéis
mais negociados, pela primeira,vez
Vale esteve ausente. Com penico
mais de 388 mil ações transacionadas, a empresa teve seus titulos cotados a Cr$ 2.70 na abertura c Cr$
2,60 no final, sendo substituída por
White Martins na pedra.
Esta, entretanto, devido aos
resultados apenas rruotircis dc seu
balanço, como acentuou um técnico. caiu em 7,41%, fechando a
CrS 2,30 — com vários fundas vendendo O papel.
Por outro lado, um bom balanço proporcionou á Belgo um terceiro lugar entre as mais negociadas. Como já tinha sido anunciado nesta coluna, os resultados ontem divulgados em Belo Horizonte confirmam a distribuição de
17% dc dividendos e 43% dc bonificação. O papel fechou a CrS 4.15.
tendo marcado Cr$ 4,08 no inicio
do pregão.
Junto a Pains (mais 3.79%1,
Banco do Nordeste tmats 2,08% i e
Brahma miais 0,88% i a Belgo compós o time dos títulos dc segunda
linha que acusaram as maiores oscilações
positivas. Mannesmann,
embora tenha caído em 1.55%, continua com a cotação número um do
mercado: CrS 4.25 no fechamento.
Devido aos problemas que têm
afetado a Docas nos últimos dias.
papel, ontem, teve apenas 352
mil ações transacionadas — contra
milhão 746 mil no dia anterior,
quando íoi a quarta mais movimontada. Os especialistas nào partlcípam dos negocias, tendo ela cncerrado a CrS 1.11.
Banco do Brasil pp c Petrobríls
pp mantiveram um comportamento
bastante íirme. Enquanto a primeira fechava na máxima de CrS 3.85,
a outra tinha cm Cr$ 3.80 sua últi—
ma cotação — sem nenhum vendedor a esse preço.

Os números fio pregão

São Paulo — Ellc Rothschild, presidente da Socicté
Mlnlerc ct Mltahirgiquc Penarroya — A SMMP — empresa holding que controla
parte dos interesses económicos do ramo francos dos
Rothschild, admitiu ontem,
vagamente, nesta Capital,
que suas organizações sc In.
tercs.sam por novos investimentos no Brasil, e que poderão aplicar recursos na
formação de empresas para
exploração turística c numa
fábrica dc vagões c equipamento- ferroviários.

Segundo o presidente da Internacionai, a restauração do tratamento dado à.s indústrias de base pela Resolução anterior ia de
número 270), no tocante á captaçáo de recursos provenientes das
reservas técnicas da.s companhias
de seguros, constitui item que podc gerar contribuição signillcativa ao programa governamental dc
privatização da economia.
— No mesmo programa, outro
item da participação das seguradoras é o que se refere á aplicaçáo compulsória cm ORTN. Es.ses
títulos drenam recursos para o Estado. Seria mais apropriado, sob a
ótica da privatização, substitui-los,
por exemplo, por cédulas hipotecarias do BNDE, papéis que sabidamente funcionam como ponte ílnancelra para a execução de projctos da Iniciativa privada", concluiu.

ii ~** -i ' ¦

Caderno

Vale sai da pedra das mais negociadas

Ao mesmo tempo em que torr.ou Inacessível para as seguradoras a Indústria de base, a Rcsoluçáo 338 gerou o que é considerado
pior pelo"o Sr Celso da Rocha Mlranda:
problema nada fácil dc
as instituições remanejarem suas
aplicações para retirá-las daquelas indústrias, apesar de tais aplicações se terem enquadrado, perfeitamcnte, na.s normas vigorantes
á época cm que foram realizadas"

Explica o empresário o seu
"Por
força dc suas
ponto-de-vista:
próprias características — um .scguro de vida, por exemplo, gera
uma captação dc prêmios de muitos anos, que deve ser adequadamente aplicada, também a longo
prazo — a seguradora é, talvez, o
único investidor institucional —

1*

HEMIDATA ÜTDA.

Problema

Necessidade
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Elo tnm algumas horas ao alcanço do quorn precisa do urna ajuda rápida o ellciente.
Olho suaacaraclonsticas 128 K de memória foal. 6 fitas do 800 BPI/1.600 BPl. 200 MB
cm disco, 2 impressoras, 2 leitoras de carlao o 1 perluradora do cartão.
Nua da Quitanda 191 — Loja
Ligue para 2230918. Do outro Indo vai atendor D. Conceição. Ela sabe ludo o que
mais possa lho Inlereatar, corto''
Traga os serviços de sua empresa ate nós.

através dc suas reservas técnicas
— existente no pai.s".
— Com a Resolução 338, di— entre as
versas seguradoras
quais a Internacional também —
que vinham Investindo nos últimos
anas em projetos dc indústrias dc
base, foram obrigadas a se atastar das atividades, além de serem
Impedidas dc realizar novas aplicações r.o setor, no qual, Inclusive,
se observa uma crescente marglnalizacão da empresa privada nacional.
"As Indústrias de base alijam
grande parcela do capital brasileiro, pelo vulto e longo periodo de
maturação dos investimentos que
absorvem. Isso a.s torna cada vez
mais vulneráveis à penetração do
Estado c, assim, nenhum esquema
de privatização da economia deve
desprezar, naquele setor, o potenciai dc aplicações de investidores
institucionais como o são as .socledades de seguros".

Em dezembro dc 1078. as companhias .seguradoras terão dc cstar desligadas de eventuais projetes dc Indústrias de base no.s quais
tenham Investido durante o.s últimos anos. Esta determinação decorre da Resolução 338, do Banco
Central, c constitui um grande desestímulo ao setor, por Impedir que
Investimentos Institucionais dc longo prazo ajudem o seu desenvol-

Sexta-feira,

Q

Não há serviço que chegue para cansar o
computador da Hemidata.

Segurador quer aplicação
para a indústria de base

Foi convocada ontem,
para o próximo dia 9, uma
AGE cia Belgo-Mineira que
vai aprovar a elevação do
capital social da empresa de
CrS 700 milhões para Cr$ 1
bilhão, através da Incorporação de reservas e consebonificação.
Será
quente
distribuído, tambem, um dlvidendo dc 14';ó.
A Ford deverá lançar no
pai.s o modelo Bob Cat, com
motor de quatro cilindros,
para competir com o Fiat147. O veículo eslá em fase
de testes no Centro de Fesquisas da empresa, em São
Bernardo do Campo.
Cuninitários neste sentido
eram feitos ontem cm Sáo
Faulo.
O diretor da Investimentos Brasileiros S.A.
tlbrasa), Roberto Lima Neto, comparecerá hoje á
reunião da Associação Bra/lelra dos Analistas do
Mercado dc Capitais (Abamec), seção Rio.
Fm AGE realizada
ontem, no Kio, a CBV Indústria Mecânica S.A. aprovou a elevação do seu capital social de Cr$ 23 milhões
530 mil para Cr$ 28 milhões
224 mü, através da incorporação de reservas e consequente bonificação de 20%.
Foi aprovado, também um
dividendo de 10% relativo
ao segundo semestre de
1075, totalizando 18% no
ano.
Por falta dc quorum náo
se realizou, ontem, a AGO
da Lamlnação Brasileira dc
Ferro S.A. (Brasíerroi. Ainda náo foi marcada a data
da próxima convocação.
O
.secretário-executivo
da Comissão Nacional da
Indústria da Construção Civil, do Ministério da Indústria e do Comercio, engenheiro Rozendo dc Souza,
disse ontem que uma das
metas prioritárias do órgão
c a implantação de um sistema nacional de índices de
preços e o estabelecimento
de padrões e critérios uniformes nas licitações e contratos de obras e serviços.
E' bastante provável que
algumas associações entre
seguradoras venham a ser
realizadas ainda este ano.
Atualmente, existem operando no mercado 98 instituições.
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O Ministro Rangel Reis explica a nova correção do FGTS, ao lado do presidente do BNH

O indice de 23,36%, que corrlQe o
•aldo dot depósito» do
Fundo de Garantiu por Tempo de
Serviço em 31 de dezembro
d» 1974, corresponde i correrão
monetária das Unidades
Padrio de Capital (UPCs) entro
31 d» dezembro de 1974
• 31 de dezembro de 1975 e não a
variação das ORTNs
entre os dois meses. Isto porque o
FGTS, como toda
operação do Sistema Financeiro
da Habitação, se corrige
pela variação das UPCs. A UPC é
reajustada trimestralmente,
a cada inicio de trimestre civil,
recebendo o mesmo
valor da ORTN no mês. Mas, em

19

GRUPO FINANCEIRO NOVO RIO

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

Centro: Rua do Carmo, 27 - Tols- 224-8277 / 242-6030
Copacabana: Av. Copacabana, 591 -Tol.: 255-4019
Petrópolis: Av. 15 de Novembro, 675 -Tol: 42-1340
Entrotanlo, qualquer saque antes
do 31 de dezembro
implicava a perda da correção
sobro o saldo do ano
anterior. Agora, com a volts da
correção trimestral,
essa injustiça é corrigida. No entanto,
como a correção
(conformo a fórmula anterior)
do ano passado seria feita
com o Índico apurado em 31 de
dezembro desto ano, o
Governo decidiu criar um índice
aleatório de 11,3%, que
engloba juros (3 a 5%), mais a
cerroção do primeiro
trimestre deste ano (6,67%), ficando
um resíduo como a
correção do saldo do 1975.

dezembro, enquanto a
UPC permanece sendo a de outubro,
a ORTN já tem outro
valor. Assim, o indice 23,36%
é o resultado da
divisão da UPC em 31 de dezembro
de 1975 (125,70, na
realidade em vigor desde 1.° de
outubro) pela do 31 de
dezembro de 1974 (101,90).
Em fins de 1972, como
a inflação declinasse, adotou-se
defasagem de um ano
na correção dos saldos, sendo
reajustados pela
correção do ano seguinte. Isto era
desfavorável ao titular
porque a correção vinha declinando
do ano para ano.

Governo aplica ll,3°/o para a n ova correção do FGTS
Scluilman explica como
o BNH calculou tudo

Rangel anuncia maior
vantagem para o FGTS
Brasília — O Ministro do gLstro de depositas trimesInterior, Sr Rangel Rei.s. de- trais, porque a lei não de"os
clarou ontem que
deten- terminava que fossem fcltòrcs de contas do Fundo tos. Por esse motivo, a' comdc Garantia tio Tempo dc plementação de 11.3% sobre
Serviço podem ficar tran- os juros e correção monciáquilos, pois vão ter mais do ria anual incidente em 1075
que a própria 1 c g i s 1 aç ã o vem compensar amplamenatual determina". O Minis- te a correção monetária tritro,participou, junto com o mostrai que os bancos, por
BNH.
S r lel, náo estavam obrigados
do
presidente
Mauricio Schulman, de uma a computar.
entrevista a Imprensa.
Continuou o Ministro do
O Ministro afirmou que
as medidas "corrigem uma Interior dizendo que os detentores de contas do FGTS
injustiça" c frisou
que,
além da correção monetária já têm adicionado ao.s seus
anual c devida em 75, no respectivos valores um pervalor de 23,36%, e dos Juros ccntual dc 23.36% da coranuais de 4%, o Governo reção monetária referente
decidiu pagar um percen- ao ano dc 1975, de 4% coraos
tual de 11,3% sobre esses respondentes
juros
juros e correção monetária, anuais e mais um complepara compensar a perda, mento dc 11,3% sobre a corpelos detentores de contas reção monetária c os juros
do FGTS, da correção mo- correspondentes ao ano de
netárla trimestral, embora 1975.
a legislação vigente até onChamou a atenção, tamtem não obrigasse seu pabém, a complexidade operagamento.
cional que será manter rcORIENTAÇÃO
gistras trimestrais atualizado.s das contas, pois são 15
"--Depois de historiar as aimilhões de contas, sem faterações da legislação do
lar em 10 milhões outras,
FGTS com respeito às datas
inativas. Afirmou que as
de aplicação dos Juros c contas já estão sendo corride
seu
e
correção monetária
gidas.
espírito, o Ministro Rangel
A correção feita anualReis chamou a atenção pamente foi iniciada em DeTa a orientação do Presicreto de n° 71 636, de 29/12/
dente Gclscl no sentido de
72. como medida visando a
que as providencias adotaavaliar os encargos operadas são feitas em obediência a determinações suas, cionais das bancos depositarias do FGTS, dentro de um
que têm sido sempre no
clima exlstenfe no país de
sentido da justiça social.
desaceleração do processo
Frisou que isto quer dizer
"toda vez
inflacionário. Disse o Minisque
podemos
que
tro que isso depois se mosadotar uma medida que betrou como uma Injustiça, e
neficle a grande massa de
ajuntou:
a
trabalhadores e
população de classe media e a
— Foi o próprio Banco
população de renda mais
Nacional de Habitação que,
mesbaixa, nós a adotamos
no decorrer do ano de 1975,
mo. E essa foi a razão de
vendo que o pais já náo viser da preocupação, por
via um processo de desaceda
retorno
o
cc«»
exemplo,
lnflaclonárla, por
lcração
E
trimestral."
correção
causas variáveis que íizeacrescentou:
ram recrudescer a Infla— Essa íoi também a
ção, o Governo esforçounos
levou
preocupação que
se
então para modificar esde
a buscar uma fórmula
se
quadro, por estar conscompletamente
corrigir
ciente de que realmente esaquele resíduo de 1975. emse critério representava um
bora a lel não mandasse
prejuízo para os detentores
aplicar a correção trimesdas contas, uma distorção
trai nos depósitos das condo espirito social do FGTS.
tas do FGTS. Não havia re-

S. Paulo tem alta de
0,2% mas volume cai
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Saldo di- depósito
"para o cálculo, tomouContinuou dizendo que
se o saldo dc depósito dc cada um dos detentores do
FGTS no ano de 1975, que é um dado conhecido c
está contabilizado em cada agência da rede bancaria. Estabeleceu-se um Juro de 4% ao ano e, tomando o indice da correção monetária de 75. Igual cm
76. que sabemos ser dc 6,67^, estabeleceu-se um
indice compasto que resultou em 11,3%, que deve ser
aplicado ao total das depositas de 75, para que resuite como se tivesse dado Juras de 4% ao longo do
ano. considerando-se que todos os depósitos fossem
Iguais e náo houvesse nenhum saque ao longo do
ano".
Sobre os bancas e sua capacidade para fazer a
movimentação das contas, disse,o Sr Schulman que
"a
rede bancária tem competência, desde que seja
remunerada para isto. Este foi o trabalho maior.
Por Isso a modificação que se tinha dc fazer, da
correção anual para a trimestral, no Inicio deste
ano, foi feita da seguinte maneira, como o Ministro
Rangel Reis expôs:
— Em 31 de dezembro dc 1975 foram creditados,
nas contas ativas e inativas, num total de 27 mllhões, quase Cr$ 8 bilhões, sendo Cr$ 6 bilhões 600
milhões de correção monetária e Cr$ 1 bilhão de
juros. E o que ficou, na verdade defasado, apesar e
principalmente por não existir diploma legal que
permitisse ser feito, íoi a correção monetária dos
depósitos efetuados em 1975, principalmente porque
a rede bancária, náo tendo a obrigação de fazer a
correção trimestral em 75, náo mantém obrigatóriamente registros trimestrais.
Lembrou o Sr Mauricio Schulman, que em agosto do ano passado, no XII Congresso Nacional de
Bancos, no Rio, ele havia exposto as razões que levariam o Governo à volta da correção monetária
trimestral e as compensações que ele propunha à
rede bancária, sendo a principal delas a permissão
que os pagamentos, pelas empresas, do componente
do FGTS ainda não depositado na rede bancária,
em caso de rescisão de contrato, pudesse ser leito
diretamente pela empresa ao empregado.

Titulo

São Paulo — A Bolsa dc Valores paulista
manteve-se ontem em alta, com um indice de
fechamento superior ao pregão anterior, com
um acréscimo de cinco pontos. A ação mais
negociada íoi a da Petrobrás PP c/15, com
22,63% do movimento á vista, atingindo a Cr$
6 milhões 309 mil 230.
A Bolsa efetuou 1 mil 483 negócios com 16
milhões 885 mil 765 titulos e volume de Cr$ 33
mühões 970 mil 639, Inferior ao da última reunião. A segunda ação mais negociada íoi a da
Belgo-Mineira OP, com CrJ 5 milhões 150 mil
710, representando 18,47%.

Tiluloi

O presidente do Banco Nacional da Habitação,
"não há
Sr Mauricio Schulman, afirmou depois que
possibilidade operacional de recompaslçáo c que o
que temos com absoluta precisão é o indice dc correção monetária trimestral dc cada um dos trimestres de 1975".
— Com esses daoas, enleulamas que, se tivesse
havido correção monetária trimestral em 75. o depósito seria feito em 31 cie dezembro de 1975 e já
no primeiro trimestre dc 76. de acordo com a nova
sistemática, os detentores de contas fariam jus a
uma corrcçào sobre a correção monetária e os juros
auferidos ao longo dc 1975.
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Brasilia — O Presidente Ernesto Gci.scl assinou ontem dcas
adicionar
creto mandando
contas vinculadas ao Fundo de
Garantia por Tempo dc Serviço
(FGTS), juros e correção monetária sobre os depósitos efetuados no ano passado. O valor corde
ao
responde
percentual
11,3%, e será creditado com rcferência contábil a 1* dc abril,
isto é, para efeito de cálculo os
a
consiilcrar
bancos deverão
operação realizada ontem,

Os motivos

E' a seguinte a intecra do
decreto:
"Art. 1' — O Banco Nacional da Habitação (BNH), determinará providências paia que a
do
rede bancária arrecadadora
Fundo de Garantia |>or Tempo
dc Serviço iFGTS» adicione soao
bre as depósitos referentes
ano de 1975. existentes nas contas vinculadas cm 31 dc dezembro desse ano, o valor correspondente ao percentual de 11,3%
(onze vírgula três por centoI,
a titulo de correção monetária e
juros referentes ao ano dc 1975
e ao l9 trimestre de 1976.

Como è do conhecimento de Vawa
Excelência, a sistemática de atualização monetária das contas do FGTS cstabelece que. ao fim dc cada periodo,
seja aplicada a correção sobre os valores que permanecem cm depósito
todo o tempo considerado,
durante
mediante utilização dc um indice estabolecido com base nas variações das
obrigações «ajustáveis do Tesouro
Nacional — ORTN. A es.se montante
adiclonam-sc os dcpó.slíos efetuados
ao longo do período, os quais somente
sáo atualizados monetariaincnte ao
fim do periodo subsequente.

Parágrafo 2' — O valor de
que trata este Artigo é adicional
ao valor da correção monetária
e
referentes ao ano de
juros
1975. ja creditados em 31 de dezembro de 1975, nas contas vtnculadas do FGTS.
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Em face do exposto e conslderando o relevante caráter social que preside as decisões de Vossa Excelência,
temos a honra de submeter à sua consideraeáo o anexo projeto de decreto
que beneficiara cerca dc 15 milhões de
titulares das contas do FGTS".

Bolsa de Nova Iorque

Quant.
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Nestas condições, o indice a ser
aplicado sobre os depósitos efetuados
ao longo de 1975. atuallzando-os para
19 de abril de 1976, seria de 11,3%,
acrescentando-sc aos valores já creditados àquela data que Incorpora, Inclusive, a correção monetária e juros
referentes ao ano de 1975 e ao primeiro trimestre de 1976.

Em l' de abril dc 1976 o Banco
Nacional da Habitação, em cumprimento á nova sistemática estabelecida
pelo Decreto 76 750. de 5 de dezembro
de 1975, que restabelecia a atualização
trimestral das contas vinculadas, creditou juros c correção monetária relativos ao primeiro trimestre de 1976,
sobre os saldos das contas eni 19 dc
janeiro dc 1976.

Jurot o correção monetária do» dtpósitos do 75, referentes * 75 o
oo 1? tnmtttre do 76, como to
fosse trimestral (11,3% tobro Cr)
3 mil)
33»
No»

Por outro lado. aplicaram-se os valores reais da correção monetária
ocorrida nos 4 (quatro) trimestres de
1975 c no primeiro trimestre de 1976,
obtendo-sc, desta forma, na data de
19 de abril de 1976 a apropriação imediata da correção monetária e dos jurealizados ao
ros sobre os depósitos
longo do ano de 1975. como se de fato
houvessem sido corrigidos trimestralmente.

O valor da correção monetária
creditado pelo Banco Nacional da Habitaçáo nas contas do FGTS, cm 31
de dezembro de 1975. referente ao ano
de 1975, com o Índice de 23,36% aicançou montante de Cr$ 6.6 bilhões
e os juros atingiram cerca de Cr$ 1
bilhão. Desde a sua instituição, em
1967, foram creditados juros e correção monetária ás contas do FGTS no
valor de Cr$ 3 bilhões e Cr$ 19 bilhões, respectivamente.

DtCRUO.

S.ldo «m I? d. abril d» 74

Náo obstante a integral c permanente cooperação da rede bancaria na
movimentação do FGTS, por náo prever a legislação em vigor em 1975 a
registros trimesobrigatoriedade de
trais nas oontos vinculadas, existem
naturais dificuldades operacionais para a concretização da medida. Ls*.o lcvou a que se adotasse como critério
básico, a uniformidade dos depósitos
ao longo do ano dc 1975, com vantagens para os titulares das contas, pois
houve ao longo do período um aumento no valor nominal dos salários, c que
fossem consideradas todas as contas
com juros médias de 40%.

Ao resultado assim obtido, íoram
acrescidos as depósitos efetuados dutante o exercício de 1975, obtendo-se
o saldo das contas cm 1* de janeiro
dc 1976.

Art. 2' — Este decreto entra
cm vigor nesta data, revogadas
as disposições erá contrário."

DA APLICAÇÃO

Com esse objetivo, o Banco Nacional da Habitação estudou formula capaz dc permitir, além da aplicação da
correção monetária e da incidência de
juros .sobre o saldo dc 31 dc dezembro
do 1974 — com base no coeficiente referente ao ano clc 1975 — a adição ás
comas vinculadas do FGTS, devidamente corrigidas consoante legislação
vigente á época, de percentual dc juros c correção monetária sobre os depositos efetuados no exercicio de 1975.

Em data de 31 de dezembro de
1975. c visando a dar cumprimento ás
disposições ainda vigentes sobre o ststema dc crédito anual de Juros e corrcçáo monetária nas contas vinculadas, o Banco Nacional da Habitação
adotou a.s providencias necessárias ao
crédito da correção monetária e dos
Juros devidos sobre os saldas das contas existentes em 31 de dezembro de
1974, deduzidas as retiradas ocorridas
durante o exercício de 1975.

Parágrafo 1' — O valor dc
que trata este Artigo será creditado mus contas vinculadas
do
FGTS com referência contábil á
data dc 1"? de abril de 1976.

tXIMPlO

Não obstante o acerto da sistematica operacional adotada, mas sab*dores do desejo de Vossa Excelência em
dar uma abertura social ainda mais
ampla ao Instituto do FGTS, é possivel
considerar, cm caráter excepcional, a
viabilidade de medida complementar
que vise a adicionar, aos saldos das
contas vinculadas, os depósitos realizadas durante o exercicio de 1975 e
existentes na data de 31 de dezembro
desse ano já corrigidos monetáriamente c atualizados com Juros devidas.

t a seguinte a exposição de motivos dos Ministros Mario Henrique Slmonsen, Reis Veloso c Rangel Reis:
"O Decreto W 76 750, de 5 dc de-ombro de 1975, que alterou dUposlções do regulamento tio Fundo de Garantia do Temix> dc Serviço (FGTS),
rr.sUibclecou, a partir de l9 de Janeiro
de 1976, o sistema de crédito t rimestrai dc juras c correção monetária nas
contas vinculadas do FGTS.
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199
E»»on
93
Fairchllrf
40

3/9
3/8
3/4

(nt
In!
Int
Int

Hsrvestef
Nichal
Paper
Tel (. Tet

Mob;i

1/2
5.8

33 1/4
33 1/4

Alumln
Kaiser
Kenr>ecott Corp
l gjen t, Mytr»
litteo tndus
tockheed A!rc
LIV Corp
Manufad Hanose
Mar cor Inc
Mcoonnell Doug
Merck

3'4
5/8
1.4
t/l
1/8
1/2

f

on

Monsanto Co
Nabisco
Nat p •• i-.-.-i
NCR Corp
N 1 Indott
Olin Corp
Oti» Ele>a'or
Owe«n IMino'»
Pacific Gai 1 El
.
Pan Am World Al r
Nttko Int
Pfiier Ch«
Philip» Morrll
Philip» Pet
PoUro d

15 1/4
10 1 8
13 3,8
36 1/3
35 3 8
18 1/8
73 7,8
57
87 3 8
36 1/5
25 1/6
27 3 4
17 3-8
39 t/2
42 U2
60 l''4
20 1/2
3/8
74 1/8
29 7 3
55 7/8
54 7/8
36 l/J

Pfoc*er & G*mb!t
RCA
Reynolds tnd
Reynoldl Met
Rockweít Int!
Roval Dutch Pet

00
27
61
39
29
46

RoebutV
Sear,
Shell O.l
Sn ger Co
Soerrv Rand
Std 0,1 Caüf
Std Oil Indiana
Svn Oil

76
54
19
43
33
46
30

Teledyn»
Tennrco
Te«aco
Te*aa Instrumenti
Union Carbda
Uniroyal
Uni'ed Brandi
US Steel
Wen Un on Corn
We»t Union Corp
Weith Elect
Wooí worth
Xerox

J 8
1.4
1/2

28
26

1/2
3/8
3^
t/B
3/1
S'i
3/4
1/4

124
71
10
79
18
18
15
26
52

J/l
3.8
1/2
1/8
t/8
7/8
5/»
1 7

Co'p
Wathlngton - A Subcomlnlo Antinorte-amerteano
Senado
fruste
do
aprovou ontem uma proposta de lel
ttnd«
a desarticular as lfi maioaue
res comoanhías de petróleo des Hlados. Unidos.
O leito aprovado prevê qua etie»
*e dedicar e uma
«mprrsas deverío
atividade - produçío. tr«n>por«. reíino ou comercialiíaçAo — desfazendoie d« demaii. S* ot refinadore» conda comerc^lijalervariam
o direito
São, com certai reie'vai. A proposta
Comissão JudS4
irra ago*» enviada
cul do Senado, da qual dependa •
Sudeomliião Antitruite.

JORNAL
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lone;,

Isis e llon, além do

nelos i

btineto*;.
Francisco Oliveira Uai, 48 anos,
no Hospital Miguel Couto, no Rio.
Natural da Paraíba do Sul, raslden.
te em Tomás Coelho, era operador
cinematográfico. Casado com Maria
Conceição leal, tinha set» fllhost
Edson, Éclo, Francisco, luiz, Eliane,

Bruhl, ao Sul da Colônia, na Alemanha Ocidental, e aos cinco anos
fugiu de casa, mísiurando-se aoi
¦fiéis cm uma
procissão. Vestia ape*
nas uma camlsola vermelha c mui*
da
tos pensaram
que se tratava
uma aparição do Menino Jesus. Estudou na Universidade dc Bonn, A
leitura de adolescente acrescentava
o romantismo e a metafísica. De-

Orientados pela professora TeroBlnha"c Lanzclote, que
aquele", três
lhes disse
homens armados com dois
revólveres c uma mclralhadora Thompson desceram
da camioneta Veraneio azul
WV-7401, junto à entrada
do curso primário do Instltuto de Educação, e agredlrani o Sr Luis Francisco
Borges, no momento cm
que a mulher deste levava
os dois filhos para a aula,
ontem.
Ainda dentro de seu automóvel a vitima reag.u,
enquanto oulros pais d c
alunos Intcrvlnham, agarrando-se aos homens armados, que se diziam agentes do I Distrito Naval. Passado o tumulto, e a convite
dc uma das testemunhas, o
promotor Ângelo Geraldo
Gllochc, os agressores ficaram de comparecer à 18a.
tomaram sua
DP, mas
camioneta c sumiram

Marcelo * Paulo César.
laurtntlna Anlunet Vara|io, 83
anos, no hospital do Instituto de As*
listèocia aos Servidores do Estado
do Rio de Jünelro. Carioca, morava no Meicr. Viúva de Antônio de
Souza Varajno, tinha uma filha —

pois do Primeira Grande Guerra,
tornou-se chefe do dadaís.no, um
movimento criado em 1911 por artistas e escritores decididos a oues*
tionar todos os valores artísticos.
Beorgel,
com
Arp e
Organizou
cirandes nomes de sua época, uma
exposição de obletos e de relevos
ef.id.iisl.il em um bar, em Colonia. A Exposiçio Dadé, na Ccrveia-

Guimarães — e
Wanda Varaião
netos,
ficiuairado, 78
Adolfo Jes» da
anos, na Clínico de Repouso Campo
Belo, Rio. Nascido no Rio de Janeiro, agente fiscal, morava na Vila
Isabel. Casado com Mviet* Miciet
tinha dois filhos
de Finueircdo
(HéÜn. .Sárpin. e nat 01,
leda Vlcantlna Managanl Fernan-

ria Winter, foi um escândalo e acabou fechada petas autoridades. Ao
«er reaberta, Ernst ia tinha planos
para deixar o pais e seguir para
Paris, onde o dadaismo vivia o
apogeu. A Segunda Grande Guerra mudou o destino do artista. Preso como inimigo da Franç.i, foi II*
berado ante à intervenção de Paul

des, 51 onos, na sua residência cm
Porto Alegre. Natural da Capital,
deixa viúvo Ercy Fernandes (comer*
dante) e trçt filhos: Lui/ Jorge,
Ju.ire_r Ismael e Jacques Anlónio.
da Rocha, 48
Meneiai
Nilson
anos, no Hospital Femina do Porio
Alegre. Gaúcho dc Santa Maria, foi
funcionário da Caixa Econômica Tc*
deral n* Capital do Estadr durante

Eluard. Viajou para os Estados Unidos com Peggy Guggehcim, sobrinha do bilionário, com quem se ca*
lou. Um ano depois — 1943 —
apaixonou-sc por Dorotlica Tanning

POR UMA VAGA

aposentado,
Atualmente
era loiteiro. Deixa três irmão, e
oito sobrinhos.
Aida laura Mostardr-iro Cartum,
22

com ela desprezou a vida ale$)re de Nova Iorque pela pai do
Arizona. A primeira tentativa de
voltar a França, em 1952, frecassou.
Na segunda, dois anos depois, obteve êxito. Ganha o Grande Pré-

e

ano*.

anos, na sua residência cm Por*
to Alegre. Natural da Capital, io!teira, Deixa três sobrinho*: Gladis,
Myriam e Jorge Ivan.
Paulina lomando Rio Branca, 70
anos, no Hotpilal Nossa Senhora ela
81

mio de Pintura da Bienal de Venera, a consagração de todos os seus
aonhos • planos. Antes de trocar a
Europa pela America, Ernst foi caaado duas veres. Est.iva doente há
muito tempo e não pode comparecer à grande retrospectiva de tua
em
obra promovida recentemente
Paris.
Oscar d* Barros Falcio, 80 anos,
Pa Casa do Saúde São José, no Rio
de Janeiro. Marechal do Exército,
natural do Rio Grande do Sul, morava cm Ipanema. Casado com An»
lonieta Martins Falcuo, tinha seis filhos: Lilian, lincoln, Asdrubal, Jorge, Javme e Irene, alem dc netos.
Jeannita Reit do Toledo France,
82 anos, na Casa dc Saúde Santa Tercíinha, no Rio, onde nasceu. Viúva
de Eduardo dc Toledo Franco, morava na Tijuca. Deixa três filha»! Ondina de Toledo Franco, Thais de Toledo Franco Machado e Dirce de To
ledo Franco Guimarííes. Deixa tam¦ bem netos e bisnetos.
Edmundo Cavanellei da Silva, 62
«nos, na Santa Casa de Miscricórdia do Rio de Janeiro. Carioca, Industrial, morava no Leme. Casado
com Naudy Dutra Cavancllas, tinha
uma filha (Márcia), uma irmã (Scnira) e sobrinhos.
Alcina limavtrde Batroí, 81 anos,
na Beneficência Portuguesa, Rio dc
Janeiro. Nascida no Amazonas, profc-. ora aposentada, morava no bair*
ro Maracanã. Viúva de Josc Santana Barros. Quatro filhos: Guilherme,

cncJe
Conceição de Porio Alegre
nasceu. Viúva do advogado Djalrr.a
Rio Branco, tinha tres filhos (Djalma, Bcloni Regina c Sérgio Roberto),
alem de três netos.
Francisco Troinano, 67 bi oi, em
São Paulo. Casado com Joscphina
Troinano, tinha doil filhoi (Leonardo, Contran.a), cunhado. • sobrinhos.
Miguel lombardi, 68 anos, em
São Paulo. Deixa viúva Antonieta
Bittencourt lombardi, uma filha (Joscphina), netos, «obrinho. • cunhados.
Aliir* de Paula Maciel Assumpcão, BO anos, em São Paulo. Viúva
de Pedro Maciel Assumpçáo, tinha
nove filhos: Antônio, Francisco, Maria de lourdes, Alberto, Ana, Mana
Conceição, Oscar, Osvaldo « Orlarv
do, além de netos t bisnetos.
Mata Pa.elt, 87 anos, em São
Pauto. Casada com Heinz Ravache,
tinha uma filha (Ema Aurélia), ncto e bisnetos,
Maria Antonieta Andrade Sinto»,
29 anos, em São Paulo. Deixa viúvo Pedro Oliveira Santos, filhos:
Glayser, Clayton • Cléber.
Ralmunda de Oliveira Alvei Pereira, 61 anos, em Belo Horizonte,
onde nasceu. Deixa viúvo Ernani
Alvei Pereira e os filho» Eraldo,
Heloiso • Eliane.
Era funcionar.*
pública aposentada.
lida Passo* Queirena, 71 anos,
no Hospital Santa Mônica, em Belo
Horizonte. Mineira de Diamantina,
casada com Orcival Evaristo Queiroga, tinha o» filhos: luciano, Fernando e Vera Lúcia.

O Incidente teve origem
cm discussão ocorrida anteontem cm torno de uma
vaga para estacionamento,
Junto ao Instituto. Segundo
pais dc alunos, o Sr Luis
Borges dissera à professora
que, se ela afastasse um
pouco seu carro, haveria
vaga para dois. Mas ela respondeu-lhe mal, "é dizendo
oficial da
que seu marido
Marinha c o caso não vai
ficar assim".
Com ferimento no braço
esquerdo c numa rótula,
atingida por pancada vioBorges
lenta, o Sr Luís
medlcou-se no Hospital Sousa Aguiar e foi submetido a
exame de corpo dc delito.
A diretora do Instituto, professora Maria Cocli Perdlgão, disse que, a pedido
dos pais de alunos, a professora Tcreslnha deverá ser
afastada
do estabeiecimento, onde trabalha na
Cooperativa. Um PM que
estava ã porta anotou o
caso c confirmou a marca
da metralhadora. Ele também tem um filho que cstuda ali.

AVISOS RELIGIOSOS

Roscmcrl dc Sousa, de 22
Perseguidos por uma viatura da Delegacia de
filhos e
Roubos c Furtos, trôs assaltantes tentaram através- anos, mãe de três
dc seis meses, teve
sar a pista da Avenida Brasil, em Parada de Lucas, grávida
uma ameaça d e
em um Chevette roubado momentos antes. Acaba- ontem
aborto no xadrez do Palácio
ram colidindo violentamente com o Corcel de um da
Justiça, onde esperava
capitão do Exército, ferindo toda a sua família. ser sumariada pelo Juiz.
Atordoados, c mesmo presos nas ferragens, atiraram Deitada num banco Se
contra seus perseguidores; acabada a munição, fo- cimento, afirmou que,
ram capturados e levados ao HGV.
sexta-feira última, levou
No Hospital, confessaram ter roubado o Che- pontapés de policiais e sovcttc placa LE-5332 cerca de llh30m para praticar íreu choques elétricos.
Pequena, magra e mulaassaltos. O dono do carro, porém, conseguiu carona
Roscmcrl
em um Opala, iniciando a perseguição. No caminho, ta. a costureira
presa há uma semana
encontraram uma viatura policial da DRF com os foi
flagrante de tóxico c
agentes Rui, Martins, Paiva e Ivo, e a perseguição num
recolhida à Delegacia de
foi intensificada, em alta velocidade.
Entorpecentes, no Alto da
mulher do Capitão, Leila
Prestes da Costa, e suas fllhas Carla Crlstlane, de
Ganja Francisco do.s Sanlos, dc 18 anos; Abdon quatro anas, e Ana Paula,
d. um.
Gomes Barreto Neto, de 21;
c Arlosvaldo Mendes da SilMesmo atordoados pela
va, de 30, roubaram o carro batida, os assaltantes usaa porta clc uma Agencia, na
ram as armas — três revólAvenida Meriti, c 8 q U i n a
veros calibre 38 — enquanto
com Estrada da Água Gran- tentavam se desvenellhar
do, em Cordovll.
das ferragens. Os policiais
responderam ao fogo e o
O proprietário conseguiu
emborcar no Opala que paspânico tomou conta dos
motoristas q u c passavam
sou logo em seguida, c
começou a perseguição. Na
pela Avenida Brasil, c m
Avenida Brasil, cm meio ao fronte ao Posto Bundeirantes.
intenso tráfego, viram o
nv
da
DRF,
camburão
Quando acabou a muni61/771 c, em rápidas pala- ção, ÒS bandidos se rendevras, explicaram o que esram c todos os feridos íotava ocorrendo.
ram transportados para o
Hospital Getúlio Vargas,
Acossados, os marginais
tentaram escapar mudando onde se medicaram de contusôes e escoriações generadc pista, mas foram infellzes na arriscada manobra:
lizadas, som gravidade.
colidiram com o Corcel piaApós medicados os banca LA-4542, do Capitão do didos embarcaram no camExercito Luiz Antônio Garbtirãti c foram levados á
cia da Costa, que vinha na 39a. DP para serem autuaoutra pista. Ali viajavam a das em flagrante.

FUGA E PRISÃO

LUIZ PEIXOTO GOMES
(FALECIMENTO)
Esposa, filhos c nelos comunicam o seu falecimento ocorrido ontem, dia 1, e convidam
parentes e amigos para o seu sepultamento
+
hoje, dui 2, às 15 horas, saindo o féreiro da
Capela do Cemitério de São Francisco Xavier (Caju)
para a mesma necrópolc.

Capitão de Fragata Dalmyr da Costa Müller de Campos
cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento do
ocorrido a 29 de Março na Cidade do Cairo, Egito,
DALMYR
pranteado
e convida parentes e amigos para o sepultamento que se realizará hoje,
às 16 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 2 para o
Sua família

+

Cemitério de Sào João

Batista.

Capitão de Fragata Dalmyr da Costa Müller de Campos

PAULO CUNHA MENEZES

+

(ENGENHEIRO CIVIL)
Sua familia agradece as manifestações de pesar
c convida para a missa que fará celebrar no dia
3, sábado, às 11 hs na Matriz de Sta. Margarida
Maria. Dispensam-se pêsames.

+

Os colegas de turma do inolvidável DALMYR participam seu
falecimento e convidam os amigos para o sepultamento que
se realizará às 16 horas no Cemitério de Sào João Batista.

(MISSA DE 7» DIA)
SILVA agradece as manifestações
por ocasião de seu falecimento
a Missa de 7o Dia que manda
amanhã, dia 3 de abril, sábado
Sagrado Coração, na Rua Conde
dispensa as condolências.

Boa Vista. Disse que comeu
pela última voz ao meio-dia
da quarta-feira passada.
Roscmcrl medlcou-sc n o
Hospital Sousa Aguiar e rctornou à Delegacia onde cstá presa.
HISTÓRIA
Enquanto não chegava a
ambulância que a Levaria
ao hospital — a do Poder
Judiciário não estava cm
serviço — a costureira cimtou quo nunca foi presa. Na
presença de Romllda Silva,
outra prosa, disse que soíreu torturas na Delegacia
c identificou o tipo de dois
policiais.
Me deram choque, me
chutaram, bateram cm
mim. Mc deixaram com
fome. Deram chute na perna. no braço, na cara e nas
costas. Na barriga náo chegaram a mexer. O que mais
gosta dc bater é um altao
e um branco baixinho, que
lem um negocio no dente.
Roscmcrl
afirmou
q u c
náo sabia ao certo o que foi
lazer no Palácio da Justiça
"não sei o que é Vara
Criminal, o que c sumarian.
te. não entendo nada disso". Estava com medo do
que poderia lhe acontecer.
Na sexta-feira, acrescentou
"perdeu água'' c foi levada
à Maternidade Fernando
Magalhães, mas náo chegou
a tomar qualquer remédio.

ORAÇÃO DAS 13
ALMAS BENDITAS
Oh minhas 13 «lm*. benditas
sabida» 0 «ofendidas.
A vós peço. pelo «mor d» Deus,
que meu pedido seja «tendido.
Minhas 13 «slmji bcndiui, ubidas # entendidas a vos peço
p«lo Mngue quo JESUS derramou que meu pedido seja aterdido.
Meu SENHOR JCSUS CRIStO
que a vossa p>oteç«o m« cuba
com vossos braços, « m« proltia
cem vossos olhos.
Oh DEUS de bondade vés foites meu detensof na vida e n*
morte, peço que me livreis dai
dificuldades qut me afligem.
Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, akdnçatía a
graça Que vol peço
)
ficarei sua devora e mandarei
¦•¦>.
, •¦publicar esta oração e >¦¦ .
celebrar
umi
missa.
Agradeço
graça recebida.
Re:ar 13 PN, 13 AM durante
13 dias.
A...B.

CLARA MIA MARIA HASS

DANILO SOARES DA SILVA
A Familia de DANILO SOARES DA
de solidariedade e pesar recebidas
e convida parentes e amigos para
+
celebrar, por intenção de sua alma,
às 9,00 horas, no Altar-Mor da Paróquia do
de Bonfim, 474, Tijuca. A Família agradece e

(TIA CLARINHA)
lda Hass, Edualvaro, Haelmo, Wylles e Olny, Heitor, Eduardo e Maria
Alvina participam o falecimento de sua irmã e tia CLARA JULIA MARIA
HASS e convidam para a missa de 7' dia que farão celebrar em in+
tenção de sua alma na Igreja dos Poloneses, à Rua Marquês de Abrantes, 215, no dia 3 de abril, sábado, às 8:30 hs.

GERSON MEERBAUM
DANILO SOARES DA SILVA
(MISSA DE V> DIA)
com o falecimento de
Pecúlio União, convida
do
DANILO SOARES DA SILVA, Superintendente
seus associados, parentes e amigos para a Missa de 7.° Dia, a ser ceiebrada amanhã, sábado, dia 3 de abril, às 9,00 horas, no Altar-Mor da
A

+

União

dos

Ferroviários

do

Brasil,

abalada

Paróquia do Sagrado Coração, na Rua Conde de

Bonfim,

474, Tijuca.

DANILO SOARES DA SILVA

Ú

amanhã, dia

3 de abril,

sábado, às 9,00 heras,

na Rua Conde de Bonfim, 474, Tijuca.

DANILO SOARES DA SILVA

+

I'

Caderno

(MISSA DE T> DIA)

O Grupo Empresarial HPA externa seu sentimento pelo falecimento de
seu Amigo e Companheiro, DANILO SOARES DA SILVA, e convida
seus funcionários e amigos, para a Missa de 7o Dia que manda ceiebrar, por intenção de sua boníssima alma, amanhã, sábado, dia 3 de
na Rua
às
_._
9,00 horas, no Altar-Mor da Paróquia do Sagrado Coração,
abril,
Conde de Bonfim, 474, Tijuca.

Meerbaum e Berliner, sensibilizados, agradecem as manifestações de pesar recebidas pela dolorosa perda ocorrida em

Numa
Trenton, Nova Jérsei
que põe
fim a processo clc vários meses, poderá firmar jurisprudéncia c reanlmar o debate sobre conceito dc
morte, a Corte Suprema de Nova Jérsei autorizou —
pela primeira vez na História — o desligamento das
aparelhagens que mantêm com tilda vegetativa desde 15 de abril de 1975 Karen Anne Quinlan, de 22
anos, no Hospital St Gare.
O presidente da Corte, Richard "a Hughes, ao
morte nao
anunciar a decisão, di.sse que no caso
será homicídio c sim causa natural". Os pais adotivos da jovem, que vinham lutando pela medida, são
católicos praticantes e o desligamento da aparelhagem será assistido por um sacerdote, Karen está em
coma, o cérebro praticamente destruído, c seu peso
que há 11 meses era de 00 kg baixou para 27 kg.
COMA IRREVERSÍVEL
Joseph c Julian Quinlan,
paus dc Karen Anne — que
entrou em coma depois tle
participar de unia festa onOc Ingeriu álcool e drogas
— náo con>ideram u tn u
' vitona' a sentença <iuc
à jovem morrer
permite
'' d lgnamente".
Chorando,
Julian dLs.se aas jornalistas
"Náo considequarta-feira:
ramos isso uma vitoria :
vamos perder nossa Islha.
Mas queremos que ela termine sua vida assim". K
Joseph: "Esta e uma decisào pela qual temos rezado
desde que iniciamos a ação
na Justiça".
Os advogados da familia
Quinlan pediram que o pat
seja nomeado tutor de Karen — a jovem é dc maior
idade e por Isso seus pais
carecem de autoridade legal
sobre cia. A-sslm Joseph
Quinlan poderá autorizar a
cessação do tratamento
medico destinado a mantoIa em vida vegetativa. OnUni, ele iniciou consultas
para formar uma comissão
de ética medica que devera
confirmar o que praticamente todos já .-.abem: o estado dc coma c irreversível
e o cérebro dc Karen esta
aniquilado.
Nos Estados Unido.--, como
no resto do mundo, a delinição de morte legal é amda a paraiusaçâo do coração
e da respiração, c a Constltuiçi-O náo prevê o "direito
de morrer", nega-se a legaUzar a eutana.sia. Recentemente, porém, a Associação Profissional dos Advogados pronunciou-se a
favor da adoção de outras
critérios. A destruição do
cérebro, por exemplo, já e
admitida como definição dc
morte legal em vários Estados da União.
CASTIGO CRUEL
O caso de Karen Anne
Quinlan começou a se tornar conhecido no outono do
ano passado quando seus
pais apresentaram-no a um
tribunal de Nova Jérsei e
sua filha
reclamaram para
"morrer
digo direito de
riamente*'. No dia 11 de
novembro o Juiz Robert
Muir negou-se a conceder a
medida. Finalizou sua sentença dizendo que o proble"ordem médica
ma era de
c náo jurídica".
No f'inal do ano, a pedido
das autoridades de Nova
Jérsei, um Grande Júri
tentou determinar a causa

exata do coma em quc.se
achava Karen Anne. Suspeitou-se de que a jovem, leria sido vitima de agressão:
vestígios de golpes foram
descobertos em vários lugares do corpo. Mas cm março
as indeste ano cessaram
"falta de
vestigações por
provas concludentes".
O caso foi levado então
à Corte Suprema de Nova,
Jérsei pelo advogado Paul
Armstrong, que argulu 11berdade de religião, proteçáo contra um castigo
cruel c inusitado, e direito
à vida privada, ]>ara reclamar, novamente, a autorização para desconectar os
equipamentos que mantém
a vida vegetativa da Jovem.
Quarta-feira últi m a o
da Corte anunPresidente
"Não hesitamos cm
ciou:
decidir que não há nenhum
Interesse que po^sa obrigar
Karen a suportar o Insuportável, somente para vegetar
uns poucos meses sem possibilldade3 reais dc retornar
a uma vida consciente. A
morte não será homicidio
c s.m causa natural".
Assim, o pulmão artificial
e outras aparelhagens que
conservam Karen clintctiwoiíc viva podem ser desligados se uma junla médica
ou uma comissão de ética
do Hospital St. Clarc decidir que não há razoável
possibilidade dc recuperação.
O advogado Paul Arrastroilg, cm nome dos Quinlan. d( clarou que ninguém
a náo ser a família será informado previamente da
daia em que será desligado
o pulmão artificial em que
permanece Karen Anne.
VATICANO CONDENA
Cidade do Vaticano — A
sentença da Corte Suprema
de Nova Jérsei, autorizando
o desligamento do pulmão
artificial onde está, e m
coma total há quase um
ano, a jovem norteamericana Karen Anne
Quinlan, íoi ontem severamente condenada em emissão da Radio Vaticano.
O prote.ssor de Filosofia
do Direito Católico, Sérgio
Cotta, falando pela Radio,
disse que a sentença "tem
muitos aspectos perigosos".
A argumentação d o Tribunal, acrescentou, consolida a tendência verificada
nos Estados Unidos de que
'o direito do
indivíduo é um
direito que Lhe permite decidlr tudo que afeta a sua
pessoa".

Bernardo Francisco de Barros
Os filhos, netos, genros e noras de BERNARDO FRANCISCO DE BARROS convidam"
os amigos e parentes para assistirem à
+
missa de 7? dia que, pela alma de seu
na
pranteado pai, avô e sogro, mandam celebrar
Matriz de N. Sa. do Desterro, em Campo Grande,
no dia 3/4, 76 às 9 hs.

ISRAEL FERREIRA
(XANGAI)
(MISSA DE 7? DIA)
Luiz Eduardo e José Roberto agradecem
as demonstrações de pesar recebidas por
ocasião falecimento de seu querido pai,
e convidam para a missa de 7° dia que
mandam celebrar dia 05 de abril, às 10,30 hs. na
Igreja de N. S. do Carmo, Rua 1? de Março.

+

MARIA DE LOURDES SAMPAIO R0MARIZ
(LURDINHA)
WA. GAL. JERONYMO FERREIRA ROMARIZ

Funcionários do Pecúlio União, consternados com o falecimento de seu
companheiro, DANILO SOARES DA SILVA, convidam parentes e amiParoquia
gos, para a Missa de 7." Dia a ser celebrada no Altar-Mor da
do Sagrado Coração,

2/4/76

As famílias

17/03/76.

(MISSA DE 7* DIA)

+

Sexta-feira,

BRASIL

Mulher
Justiça nos EUA autoriza
Ladrões dc carro tentam
Professora
faz agredir mudar de pista na Av. Brasil acusa polícia morte legal de joycm ha II
meses em coma irreversível
de sevícias
pai de aluno e são presos após colisão
—
decisão

Falecimentos
Max Erntt, 83 anos, em Paris.
Pintor e escultor
de
surroalisto,
cu|o movimento foi uma dai II*
gurat mais importantes. Nasceu cm

DO

(MISSA

+
sua alma,

LEONOR DUTRA PEREIRA

DE 7.» DIA)

Daliro Barbosa leile, senhora, filhos, non a neio; Aida Sampaio Va. de Mello; Gualdo
Sampaio Vaz de Mello e família; Maria Cândida de Mello Sampaio: Francisco d* Mello
Sampaio e Vva. Luis de Mello Sampaio, agradecem a> manifestações de peiar • carinho
recebidas pelo falecimento de sua pranteada mãe, sogra, avó, bisavó, irmã t ti» t
convidam demais parente» e amigoi para * missa que farão celebrar em Intenção de
amanhã, is 10:30 horas, na Igreja São Paulo Apóstolo, na Rua Barão de Ipanema. tP

(MISSA

DE 7? DIA)

Sua família agradece 3S manifestações de
amigos
pesar recebidas pelos parentes e
de LEONOR e convida para a missa de
+
7"? dia a ser realizada sábado, dia 3, às
9,30 horas, na Igreja da Santíssima Trindade (Rua
Senador Vergueiro).

VICENTINA BARROSO
(MISSA DE 7." DIA)
Murillo Walter Barroso, esposa e filhos, Júlio César Barroso, esposa e
filho, Benoni Walter Barroso, Antônio Pinto Cardoso Filho, esposa e
filho, agradecem as manifestações de pesar por ocasião do falecimento
+
de sua querida mãe, avó, bisavó e sogra e convidam parentes e
amigos para a missa de sétimo dia a realizar-se no dia 3 de abril às 10 horas
na Igreja do Mosteiro de São Bento, Rua Dom Gerardo, 68.

ROSA FRANCISCA FLORIDO

+
O^ntjS,

(FALECIMENTO)

71

e Oswaldo"
Pedro florido. Eduardo Saboga, Beatriz
falecimento •
cumprem o doloroso dever de participar o
1
de sua querida «sposa, mãe e irmã ROSA • convidam
2 de abril, as 11.
para o sepultamento hoie, dia
horat. saindo o fíretro da Capela da Rua Geremirio.'
para a Cemitérle. de Jacarepaguá.

(P«

JORNAl DO BRASIl

Q

Sexta-feira, 2/4/76
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Dupla exata combinação
(02-04) Cr$ 45,00.
4" páreo — 1 mil 600 metros
Io Olabo, J. M. Silva, 58
2o Princeton, G. Meneses, 57
3o Lord Peter, A. Mor. F°, 57
Vencedor (2) 0,47, dupla
(23) 0,53, placês (2) 0,19, (4)
0,15. Tempo, lm45s; Treinador, Alberto Nahid, proprictário Stud Popcye. Não correu índio Vago.
5o páreo — 1 mil 300 metros
Io Passadora, E. Alves, 56
2" Archa, E. Ferreira, 56
3o Falera, J. M. Silva, 53
Vencedor (4) 1,00, dupla (12)
0,48, placês (4) 0,39, (2) 0,23,
tempo, lm23s, treinador, L.
Coelho, proprietário, Stud
M. P.
6" páreo — 1 mil 600 metros
1° Zalfo, J. M. Silva, 51
PAREÔ A PAREÔ
2o Brolly, J. Malta, 51
Io páreo — 1 mil e 200 3o Zanxlbar, G. Alves, 55
Vencedor (8) 0,87, dupla
metros — areia pesada
(34) 0.91, placês (81 0,43, (6)
Io Estajuba, F. Pereira F°, 0,66, tempo, lm42s, treinador, Felipe Pereira Lavor,
57
Stud Rude.
proprietário,
2o Futrika, J. Pinto, 58
".:
3o Luzia, F. Silva, 57
páreo — 1 mil metros
Vencedor (2) 0,32 dupla 1° Brlght News, A. O. Fei(12) 0,23 Placês (2) 0,16 (1)
jó, 57
0,12. Tempo, lm 16s, treina- 2o Trl, G. Meneses, 56
dor, O. Ulloa .proprietário, 3o Apac, J. M. Silva, 57
Stud. Shangrl-Lá.
Vencedor (3) 0,52 — du. 2» páreo — 1 mil 200 metros pia (12) 0,52 — placês (3)
0,35 — (1) 0,22, tempo . . .
Io Darajana, J. Pinto, 50 Im04s, treinador, G. Ulloa,
2o Cal Viva, J. Escobar, 56 urourictárlo Stud Shangrl3o Dlvone, J. Machado, 56 Lá. Não correu Klmbcrllto.
Vencedor (6) 0,19 — du- Dupla exata combinação
pia (14) 0,25 — placês (6) (03-01) Cr$ 32,10.
0,12 (1) 0,13. tempo, lm Í6s,
8o páreo — 1 mil 100 metreinador. Nelson Pereira
. Gomes, proprietário, Stud Iros
Io Clarasset, F. Lemos, 57
Shangrl-Lá.
2o Crack Lady, A. Ramos,
3o páreo — 1 mil 200 metros
55
Io Dady Desmond, H. Cunha 3o Itabaiana, G. Meneses,
55
F°. 51
Vencedor (1) 0,51 dupla
2° Gingai, J. M. Silva, 56
(14) 0,70 — placês (1) 0,24
3 Ouro, G. A. Feijó, 53
Vencedor (2) 1,14 — du- — (8) 0.14 — tempo, lm lOs.
pia (12) 0,37 — placês (2) treinador, A. Orciuoli, pro0,54 (4) 0,18, tempo lm 17s, prlctúrio, o treinador. Movitreinador. Oraci Cardoso, mento geral CrS 2 milhões
proprietário, Haras OJlgo. 84 mil 410.

Darajana, uma filha de
Pally II e Karajunn, venceu
segundo páreo de ontem
a noite na _• ávea com o bridão Jorge Pinto, que substltulu Francisco Esteves que
não montou por estar docntc. A vencedora marcou
lm 16s para a distancia de
mil 200 metros, em pista
pesada.
A prova inicial íoi ganha
por Estajuba, multo bem
conduzida pelo bridão P.
Perdia F". Futrika, favorita, ficou na dupla, enquanto Luzia acabava no terceiro po9to. A terceira carreira
teve como ganhadora Lac*.y
Desmond, égua quo recebeu
uma direção bastante segura do futuroso aprendiz H.
Cunha F1.

'.

v__.
"**e#%

"''

]"
'
'
j'
'
:

La Petite, sob a direção
de José Queirós não lmpresslonou multo com 37s para
a reta, pois somente no flnal o jóquei exigiu um pouco pela filha de Cuore.
Acomayo continua agradando nos floreios e agora
aprontou os 700 metros cm
45s sem ser apurado. Girador, na direção do aprendiH. Cunha, baixou para 44s
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librados, o sexto, com a participação dc cavalos nacionais de três anos, ganhadores até Cr$18 mil cm primeiro lugar no pais, apresenta o estreante Bamba
Moleque, de criação e proprlcdade do Harus São José
dc Ferreiros como um dos
favoritos, pois chega d c
Campos com ires vitoria..,
a última cm 1100 metros,
sob a direção dc Edson Fcrreira.

Ia Par» - ás Uh - 1 200 milros
Cri 30 mil {Prova lipatial ati llllio)
K_
l-l Tinian, P Cardoso ...
.
2-2 UIT..1- . F. Panira
tom Tom, J. F. Fraga
Augoit,
ttttv»»
f,
3-4 Dan
Kharai. J Escobar ...
4-6 Rulo. ú Meneses ....
Tan-ii.
L Cor/lia ...
Pirão

2.

rradtaho, filho de Slrlus
J3, treinado por João Assis
Limeira foi um bom destaque com a marca de 43s 4/5,
nos 700 metros, saindo de
maior distancia e termlnando o percurso com grande
ação.
Uncial, animal que a cada
dia melhora mais, tem 51s
para os 800 metros quase
colado a cerca externa, com
sobras visíveis quando cruzou o disco.
R a J usteur, surpreendeu
com 44s para a distancia de
700 metros com o freio Antonio Ramos fazendo posição no seu dorso, e confirmando este floreio, a sua
chance é positiva na oitava
carreira.

Estão acumulados para as próximas reuniões
do JOCKEY CLUB BRASILEIRO, os concursos de 7
pontos.
Cr$ 78.121,05
Sábado, dia 3
87.429,65
Domingo,"

'

Ia

-_W_i

AMANHÃ

GRANDE FORMA

Cr$ 165.550,70

^^^*

A Comissão de Corridas
decide amanhã, se utilizará
a pista de grama para a
corrida no Hipódromo da
Gávea, que tem seis provas
programadas para esse tipo
de rala c inaL. três para a
dc areia, mas sc chover, todas as nove serão mesmo
realizadas na areia, excetuando-sc o GP dc domingo,
mantido na grama com
qualquer tempo.
Um dos páreos mais equi-

mas vinha um pouco mais
apurado.
Go A Head seguiu bem
este defensor do Stud Columbus e voltou a lmpres«lonar pela facilidade como
assinalou 44s para os 700
metros, pelo centro da pista
e no caminho mais longo.

CONCURSOS ACUMULADOS:

flfl

__P^P»

Comissão decide sobre Paulo Morgado mantém
utilização da raia de entendimento com Haras
S. Paulo
grama nas seis provas Rosa do Sul de

Xastec agrada a seu
treinador com apronto
de 36s para 600 metros

'¦

__

Tabrusko, filho dc King's Favourite, veio de São Paulo para obter melhor aclimatação na Gávea

meses antes do final do seu
mandato Iniciado com a
substituição do Sr Benzlon
Levy, que também renunciou, só que por problemas
particulares — a diretoria
com esta
quis provocar
atitude "a conciliação daa
correntes de opinião existentes entre os associados,
já que consideramos imprcscindivcl a cobrança do
condomínio, taxa sem a
qual a entidade não terá
condições de sobreviver". A
nova eleição será no dia 31
de maio.

Xastec, um filho de Nympie des Bois, propriedade ae
José Roberto Maria Flllpone, treinamento de Válter
foi um dos melhores
Aliano,
|
destaques pela manhã na
QÁvea, com um apronto de
36s na reta de 600 metros
em pista de areia pesada.
Jambolaiu, número 1 na
quarta prova, também treinamento de Válter Aliano,
impressionou aos observadores com o tempo de 44s
para os 700 metros, chegando ao disco contida pelo jóquei. Em pista de grama, o
treinador não acredita cm
derrota.
"REGULAR

^_\W
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Diretoria do Jóquei de
Belo Horizonte renuncia
11 meses antes do final
Belo Horizonte — Por julgar Improcedente a manlíestaçào de alguns associados contra a cobrança da
taxa dc condomínio, íetta
na última reunião do Jóquei
Clube de Minas Gerais, a
diretoria da entidade resolveu apresentar renúncia coletiva e, em último ato,
suspendeu a cobrança da
mensalidade de Cr$ 40 ató
definitiva resolução dos
eóclos proprietários.
Conforme consta na nota
divulgada pelo presidente
Perseu Vlgne — que sal 11

__.
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Cil

às
1)

I4h30m
mil -

-

55
55
5b
51
55
55
55

1 400 metros

(dama)

Kg
U>
1-) lea for Two, t, Ftrwré
52
Everton, J. Bai ca . .
-6
2-3 Narar. A. Motalis . .
Zannbar,
58
G. Alves .
__ Í6
f. Eiftvtt .
3-4 riiaiiv.
54
Orpheon, J. M. Silva .
S3
i
Matutino. G. Mtne.ai
55/
Norso. G. A. Feijo ...
Cannoho-,
54
E. R. F«rre.'a
Pirão - is ISh - 1 300 malioi
Cri 31 mil - (Grama)
(Inicio alo Concurso dl sala ponlos)

jo

l-l Xastec, F. Esieves ...
55
Cu:hi. G. Al»e. ....
55
55
2-3 Jeion, F lemoi . . ¦
55
Marquetcni, G. F. Alm.
55
3-5 C. Galli.m, E. Ferreiro
.
fl 55
Avioto, A. Moritat
55
4-7 Oittanct, Á. Rimo» ...
Demagogo, J. _"e»«»
55
4? Piroo - ia
Cri 21

34
55
54
57
37
34

Conte Se... A. Soula ,
R. Ferreira
l
Judoca,
Sobibor. J. Oue-rót . .
Hodecker
.
A.
4Tnboid,
10 Jamperé, G. A. Fiiió .
11 Dribblmg, C. Valgas . .

3-

Pine CrS

tf

B

i-i
2
3
2-4
3
6
3-7

MoltQui,

E.

-

1 400 milfoa
(Orimi)

K«

Ferreiro 12 53

G. Toiji . . ,

Ocpon,

10 53

53
t " ¦¦ ¦ R. Marou-t ...
53
ChíDul»*p«. A. Motalei
33
Oebl. F. Perma ....
Bencm-ftto. J- Qutiròt
53
Eméiitus. J. P.nto ... 13 56
53
Foguinho Brabo, J. Pinto
53
Barntv- J- W«:,,,l,*: .
F.
Esteves
II
53
Suai 0'O'ge.
t:i
G. rNrWntMrl
$_;otchrrian,
Acomaro. J. W. Silva .
53
50
Girador, H. Cunha ...

8
4-9
"
"
7?

is 14h30m
21 mil -

Piroo - il 17h - 1 MO mrtret
CrS 13 mil - (Grama)
Kg

58
BesaVh,,
G. AUes . .
Almeida . 10 58
Telt. G. F
56
a Head. C. Abreu
Go
II 38
Ha,ki. J. Pedio ....
M
Coufvo*->ar, l. Santai .
52
3Uni Petili. F. temos .
57
Pinto
.
).
Garu(an|e,
Hotn.
36
J. V
Silva
G.
53
4Uncial, F. Esleves ...
55
10 G de Ouro, A. Ramos
52
11 Joaquim, F. Silvo ...

Paulo Morgado, treinador
campeão do ano passado no
Hipódromo da Gávea culdando os animais das Fazendas Mondesir S.A, poderá ser o responsável pelos
pa .olheiras do Haras Ro.sa
do Sul, propriedade de MuUai Machlene, caso este resolva manter uma seção do
seu stud no hipódromo carloca.
Considerado um do.s melhores síuds do Brasil, o
Haras Rosa do Sul tem .sob
contrato o campeão Albenzlo Barroso, mantendo
atualmente quase todo o
seu potencial cm Cldado
Jardim. Roberto Sá Freire,
seu procurador no Rio. é o
ponto de partida na propôsta para trazer alguns animais para a Gávea, que flcariam, então, com o treinador Paulo Morgado.

CRESCIMENTO
O Haras Rosa do Sul, localizado cm Itatlba. Estado
dc São Paulo, vem mantendo um ritmo de crescimento
dos mais elevados, constituindo-sc num dos maiores
ganhadores no final d a
temporada.

Albcn-/.ío Barroso, seu
contratado ó o recordista
de vitórias numa têmporada entre os jóqueis.
A Idéia inicial é trazer
para o Hipódromo da Gávea os animais que s e
acham enturmados em São
Paulo, uprovellando as va«as existentes na cocheira
do treinador Paulo Morgado, com a salda dos animais
das Fazendas Mondesir S.A.
CAMPO NOVO
Os defensores das cores
do Haras Rosa do Sul,
atuando seguidamente na
Gávea seriam um reforço a
mais na programação do
Jóquei Clube Brasileiro, pois
trata-se de um Sfud dc alta
categoria técnica, que sempre apresenta os seus dcfensores no melhor de sua
forma.
O treinador Paulo Morgado espera uma resposta
possivelmente quando o
procurador Roberto Sá
Freire, estiver de volta da
viagem que foi obrigado a
fazer. Mas tudo caminha
dentro da certeza que as
negociações devem chegar a
um bom entendimento.

1-

2-3

8? Pino

is

! 7h30n. CrS 21 mi

1 40A mttroa
Kg

- 1 400 milros
(Giam.)
EXATA)
Kl

I5h30m
mil —

Salzburg pode entrar
para esfera clássica
ganhando GP domingo

Quant. ao preparo d e
Salzburg, íill.o dc Felicio
c Gaieté, criação e propric- Cash, Valnir Penalas considade do Haras São José e dera perfeito e melhor não
53
Jambo "«. F, Estives
I53
Bc.t Sjndtr, G. .0X2.
Expedictus, treinado pol- poderia estar. Aprontou no
53
Kall.aie, f- Peieira .
3_
53
Ernani dc Freitas, é a centro de treinamento 800
Talcana, A. Souia ,
53
Ramos ...
Iraina, A
maior expressão — domin- metros em 57s, rala em
53
3
F. Alm.
Bechuana, G.
3- 6
53
.• Pireo - is llh - I 100 metro.
Carandá. J. Estevis . .
go — no Grande Prêmio Es- boas condições.
CrS 17 mil
Solais. H. Cunha ... 10 53
do Rio de Janeiro, car- PARELHA Ê AZAR
tado
53
4Solitude. G. Menisos .
(DUPLA IXATA)
53
Kg
reira de 1 mil 600 metros
IO La Petllll, J. Quiltòs .
Elusive, P. Alvis . .
Silvio Morales, treinador
II
54
.
que faz parte du Tríplice responsável pela parelha
56
1-1 Remanso. F. Esteves .
Coroa.
36
Rabujanro, A. Ramot .
S. Piroo - is 'ih - 1 400 milros
que os
U>
2-3 I. Dotado, J. M. Silva
Vencedor dc quatro pro- Augur-Qulnino,ser acha
CrS 17 mil - (Grama)
55
consideraC. Fleet. S. Silva . .
Kg
dois podem
Hipódromo
no
.
57
comuns
Fraga
vas
F.
J.
3-5 Nolente,
Hit
azares, num páreo
55
Mar. A. Motales .
54
da Gávea, Salzburg tenta dos bons número elevado
Fradinbo, A. Ramot .
]—
56
de
Harlington, J. Escobar
que
pelo
Oak R«d. E. B. Queiroz II 35
am56
clássica
agora a esfera
4-7 Flic, A. Ferreira . . .
10 54
deciOllink, P. Cardoso
ser
110 36
competidores
pode
R. Fui.. . .
Histirico.
54
Hopelul. H, Cunha ...
parado por uma vitória de dido pela sorte.
53
Moncharmint, G. Alvei
54
Gubbio, J. F. Fraga
lm34s2/5 na milha, marca
Quinino, filho de Zuldo e
que há multo tempo não é Jeba,
DOMINGO
ganhou três provas
anos
uns
três
alcançada por
e ficou enturmado,
COH1U1..S
56
.
Meneses
G.
2-5 Saliburg,
1 400 mino turfe carioca.
19 Piroe - Al 14h30m
"
56
dal a sua presença no páreo
Sunllme, F. Estives . .
lios CrS 17 mil.
13
36
.
.
.
F.
tomr
Bivato,
Kg
TUDO PRONTO
clássico.
17 56
Augur, G. Alvia ... .
55
l-l G. Di Tacco, E. «. Ferreira
"
1* 56
A Inscrição justifica-se
resFreitas,
de
Quinino, J. M. Silvi .
Ernani
53
. .
2-2 Maistna. H. Cunha
II 56
54
3-8 Maraani, F. Periltl . .
ser
a primeira vez. Quide
3 P. Acicia, L. Coirei . .
19
56
por
pelo
preparo
.
.
ponsàvel
Yaniz
9 Tabrusko. I.
53
3-4 Bruyére, J. Queiroz . .
10 36 Salzburg, considera que tunino pode ser a grande sur10 Ozú. J. Sorli
55
5 Rose di Mal, J. Pedro .
56
.
Alvis
.
11 Corri Sim, P.
56
4-6 Red Lipi. J. Machado .
do está feito para o potro presa da prova. Quanto a
" Inlirmlx, I. Ro<hi . . ,
14 56
•• Relumbriri, G, Meneses
57
12 56 conseguir render o máximo Augur, como todos recor"
55
4-12 Teguari, A. Barroso . .
Rll'l(i4, J. M. Silvo , .
'|
13 Xu, J. Pinlo
U na Importante corrida do dam tem um segundo lugar
J Pedro . . . .
14 Uirarl
It Páreo - Ai Uh - I 000 mures
" Arner, l C Silve . .
I 56 próximo domingo.
para Boleador. sendo um
CrS IS nil 200
8 56
15 Inhoco, G. F. Almeida
Esta semana, o seu traba- animal de colocação clássl(INICIO OO CONCURSO 7 PONTOS)
lho suave — milha em ca — explicou Morales.
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im45s _ foi considerado ACLIMATAÇÃO
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CrS 17 mil
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1—I Ferrado. A. Morales .
pelos observadores como
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2-2 Godunov, H. Pinto . .
Tabrusko, um filho de
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multo bom, principalmente,
56
3-3 Roche, F. Pereira . .
"Pi
54
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Favourite e TabrusKlng's
Boryl, G. A. Fii|6 ....
E. Ftfrelra .
4 Ergarino
Felicio
filho
de
pelo fato do
54
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Vilo Zuzi, O. F. Almeidi
4-3 Carassin, G. Meneses .
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náo ser um especialista em ka, ganhador clássico em
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Vinhal, F. Esleves ....
6 Juquinhs. J. Machado
Cidade Jardim, está na Gá2-4 Balidar, J. M. Silvar ... 10 55
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ótimo
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é
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o
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potro, e
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Talo, A. Morale» ....
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l-l Shier lueit, S. Silve ...
de
Rio
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57
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11 56
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56
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G.
Etoc,
55
3-5 Snow Flower, G. Meneses
da Gávea.
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F.
55
Almeida
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competição
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56
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presen...
56
H.
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«rei CrS 11 mil (AIIIA)
56
te ao páreo. Levo multa fé triunfo. O potro é multo
Berlinda, A. Morales ...
bom e estava precisando de
Kg
no triunfo.
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uma carreira desta Impor56
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CrS 17 mil
1-1 lord Breck, J, Machado .
tancia para medir a sua
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36
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Valnlr Penelas, treinador campanha futura.
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Mendes
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55
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1 0O0 milros
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e Joana largar na pedra 18 possa conseguir uma boa
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11 Tilt,
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56
(DUPLA-EXATA)
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—
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2 R. Suzana, G. A.
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— Xu é um potro que
Dezii Dancf, f. Lemoi . .
RIO DE JANEIRO) (GRUPO I)
teio foi Ingrato com ele e
55
G. Alvis
(.i-.i
SílEÇAO - IA. PROVA
55
sua chance com Isto caiu ainda não se revelou total3-6 Appis, P. Cardoso . . . .
OA IRIPUCE COROA)
55
fan Afíby, J. F. Fraga . .
Kg
muito, e vamos ao páreo mente, talvez, agora, seja a
55
West Girl, G. Meneses . . 5
2 56
1-1 SangChaud, l. A. Peieira
4
55
tentando quase o Impossl- chance esperada há multo
4-9 Analfa. C. Abieu . . . .
56
Unino. J. Garcia (SP) . . 6
3
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10 Aciricaba, U. Meireles . . 10 55
tempo.
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vel.
"
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BINÓCULO
O Grande Prêmio Estado do Rio dc Janclro, marcado para domingo à tarde no Hipodromo da Gávea, assinala o inicio da tríplice
coroa, uma das mais importantes provas clásnicas do país, com a participação dos melhores cavalos dc 3 anos. do Rio, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sid.
Os GPs se completam no més dc junho,
co7ii a disputa do Cruzeiro do Sul, equivalente
em importância às melhores provas internacionais.que consagra qualquer campo dc criação, e no final, a 27, com a realização do Jôquei Clube Brasileiro, cm 3 mil metros, com
CrS 150 mil dc prêmio contra CrS 500 mil do
Derby.
Ao cavalo, sc exige velocidade, resistência
e fôlego para sc coroar, e poucos, uns cinco ou
seis, o último foi Escoriai, dc criação do Hara*
Guanabara, dos irmãos Seabra, conseguiram
atingi-la. O que esteve mais perto úos três
GPs foi Revolution, um catarinense, revelado
no Sul do pais, corredor de cancha reta, que
sem atingir a categoria de craque, ganhou o
Cruzeiro do Sul c Jóquei Clube Brasileiro e
verdeu o clássico da milha por peripécias dc
carreira para Pdcomayo, por escassa diferença. Se corressem mais 10 vezes, Revolution ganliaria 9.
A história recorda a participação de grandes cavalos, excelentes corredores nas pistas
do Hipódromo da Gávea, alguns atingindo a
categoria internacional, como Escoriai que
ganiwu sucessivamente os principais clássicos
de Buenos Aires, o Carlos Pellegrini c o 25 dc
Mayo, em uma época cm que os argentinos
possuíam grandes craques e o Brasil era representado por outro fabuloso corredor, Farwcll, invicto cm suas apresentações tio Brasil
e que náo chegou a ser um bom reprodutor.
Pela campanha e ascensão técnica nas
pistas, o turfe carioca estará bem representado por Salzburg, o jilho dc Felicio. com o reforço de Sunthnc. por Atlas, reprodutér argentino que foi craque em sua época, e Cash,
por Sabinus, do Stud Fazendas Pedras Negras,
entre outros, mas se os paulistas, paranaenses
e gaúchos corresponderem ao que deles se espera, pode-se antecipar um clássico de muita
expressão, corrido para tempo, e que colocou
cm destaque Ortile, Fiapo. Tcxano. Eylau, Siri e Frizli nas últimas temporadas.
Tabrusko

jú chegou

Tabrusko, por King's Favourite e Tabruska, de criação e propriedade do Haras
Pindorama, de Sâo Paulo, já chegou para o
GP, realizando um galope de reconhecimento
na pista dc areia. Ê um cavalo de magnífico
porte, ganhador de três provas seguidas, alternando suas apresentações cm pista de grama
c areia. Está familiarizado com a distancia, e
deve ser incluído na relação dos concorrentes
que podem e devem cumprir uma atuação dc
destaque.
Corre

Bem

não

vem

O treinador Wilson Teixeira de Sousa rccebeu um telefonema de São Paulo, dos responsáveis pelo cavalo Corre Bem, comujücando que o descendente dc Royal Wing não virá
para o GP Estado do Rio dc Janeiro.
Boxes em

construção

A direção do Jóquei Clube Brasileiro autorizou, em caráter dc prioridade, a construção de mais 78 boxes, na altura da seta dos 1
mil metros. O engenheiro João da Costa Ribeiro está providenciando para que as obras
tenham um rápido andamento.
Pelajo compra
O Haras Pelajo comprou alguns aiümais
no Rio Grande do Sul, para recriá-los em Teresópolis, para futuras transferências. São
Beg Bach (Bagdá), Snow Joe (Snow Crier),
Blá-Blá-Brás, um filho de Blá-Blá-Blá e Tuiubela, irmã materna de Nanino, craque uruguaio que foi desclassificado do primeiro tugar no GP Bento Gonçalves no Rio Graiide do
Sul, uma filha dc Tuiuty.
Esteves

não atuou

Francisco Esteves não atuou na corrida
de ontem à noite, na Gávea, acometido de
uma forte gripe, com febre alta. Se não melhorar nas próximas 48 horas, está ameaçado
de não participar das reuniões do fim-desemana.
Dias conformado
Luis Diaz não conseguiu matricula no Jóquei Clube Brasileiro e está inclinado a retornar a La Plata, na Argentina, para continuar
exercendo a profissão de jóquei.
Segundo ele, tentou quatro vezes se en"Cardeal' do clube,
trevistar com o
para exnão
foi atendido.
plicar a sua situação, mas
"El Negro"
pretendia cumprir um contrato com o Haras Chico City, de Francisco Anisio, que tem cavalos entregues a Roberto
Morgado.
Aprontas

pela manhã

Os concorrentes inscritos no GP Estado
do Rio de Janeiro •aprontam pela manhã, na
Gávea, e os paulistas, gaúchos e paranaenses
chegam prontos áe seus Estados. Cash, o filho
de Sabinus, do Stud Fazendas Pedras Negras
encerra o treinamento no Centro de Treinamento de Petrópolis, no Haras Vale da Boa
Esperança.
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Zé Geraldo faz uma cesta para o Brasil, pouco antes de ser expulso

Brasil enfrenta agora o
Paraguai no basquetebol
—

O
ilfedclin, Colômbia
No Rio, o direlor de EsFrança. Itália e Espanha
a jogar hojá confirmaram a inscrição portes Aquáticos da CBD. Brasil voltará XXVI
Campara a Copa Latina de Re- Lon Meneses, anunciou que Je à noite, pelo
mo, que será realizada na promoverá um encontro pa- peonato Sul-Americano dc
ra treinadores dc remo, tão B a s q uetebol. enfrentando
rala da Lagoa Rodrigo de
Freitas, a partir dc 2 de logo cheguem todas as equi- desta vez a Seleção do Pamaio. A notícia foi dada pc- pes participantes do Cam- raRual, como preliminar de
lo Coronel Covas, da assespeonato Sul-Amcrlcano, Argentina x Uruguai.
Brasileiros e paraguaios
soria do Conselho Nacional marcado para o próximo
venceram seus primeiros
dc Desportos, que chegou dia 25.
compromissos neste Camontem a Winnlpeg para asEsta é a primeira reunião
O Brasil derrotou
slstir ao Torneio Intel naciode treinadores a se realizar p.-onato.
com toda a faUruguai,
na! d.' Natação do Canadá.
o
no Brasil c será dirigida pecuidado, por 81 a 47. cnA Copa Latina de Remo lo técnico Wilson Rceberg,
será disputada por seus pai- No encontro servirá
a quanto o Paraguai obteve
um resultado surpreendei!ses. Além do Brasil, o CND discussão de vários para
tem como certa a partici- t'.e treinamento, assim planos
como te. ao derrotar a Colômbia,
pação da Argentina, ficandos problemas relativos à por 03 a 60.
do a outra vaga para ser evolução
c à massificação
decidida após o Campeo- deste esporte.
TÉCNICO INSATISFEITO
nato Sul-Amcrlcano de RePouco antes da Copa Lamo, que também será dispuEdson Bispo dos Santos,
tina dc Remo, no Inicio de técnico da Seleção Brasileitado no Rio, na última semaio, haverá um novo en- ra, parecia pouco satisfeito,
man.. deste mês,
O Coronel Covas acertou contro dc treinadores. Des- após o jogo com o Uruguai,
pessoalmente na Espanha, ta vez participarão técnicos embora a contagem ampla
Itália e França, a partici- da França, Itália e México. Imposta por sua equipe.
—- Realmente ganhamos
pação desses países na com- As duas reuniões serão na
petição e acredita que até Escola de Educação Fisica fácil, mas só no segundo
o próximo dia 26 suas dele- do Exército, o local mais tempo, quando o time se engações já estejam no Rio. bem equipado do Rio c onde centrou e fez Jogadas cerAs passagens e hospedagem podem sp realizar todos os tas. No primeiro tempo, as
testes de capacidade fisica.
seiào panas pelo CND.
coisas não saíram como eu
esperava. De inicio, cometemos faltas seguidas e a parte ofensiva desagradou, peIa perda constante de arre-

SUSE tem apoio total cia
diretoria para estrear
com êxito nos JB-Shell

A Sociedade de Ensino para o futebol. Os treiSuperior Santa Edwiges nos são realizados à tar(SUSE), situada em de, às sextas e sábados.
Jacarepaguá, estréia este
— As esperanças de
ano nos Jogos Univer- conseguirmos uma camsitários JORNAL D O panha razoável estão
BRASIL-Shell com a cer- depositadas na possibiliteza de receber apoio in- dade de uma boa atuategral de sua diretoria.
das equipes mais forEsta, pelo que afir- ção
tes da SUSE, que são as
mou o representante da de atletismo, futebol de
SUSE na FEURJ, profes- salão e andebol. Além
sor Francisco Manuel de destas modalidades conCarvalho, dará apoio correremos em futebol
amplo e sem medir des- de campo, judô, basquepesas.
vôlei, xadrez e tênis
— O diretor, profes- te,
de mesa. Com apenas
sor Bráulio Mesquita, dois anos de existência
entusiasmo e já contando com mil
demonstra
em apoiar a prática do alunos, a SUSE — conesporte, e ainda que não cluiu o professor Franseja possível uma boa co- cisco — Faculdade exlocação em 1976, os es- clusivamente de Comuforços serão ainda maio- nicação, espera conres para que no próximo seguir urha boa posição
ano a SUSE, mais expe- neste primeiro ano que
riente, possa disputar se filia a FEURJ.
com os oito primeiros —
afirmou Francisco, que CONCURSO
ensina Educação Fisica
A Escola de Medicina
na Faculdade.
Sousa Marques lançou o
concurso para a escolha
GINÁSIO
— Nos planos da dire- de um símbolo represenos
ção está a construção de tativo, aberto ae todos
de nível
um ginásio coberto, pro- universitários
vavelmente para 1977,.. técnico. A organização é
mas — explicou o profes- do diretor de boliche da
sor — já temos n a FEURJ, Marcos Esner,
Faculdade, à disposição que informou ser de
dos alunos, locais de trei- CrS 2 mil o prêmio ao
namento que compreen- vencedor, sendo as insdem quadras de vôlei, crições e o regulamento
. basquete e futebol de sa- encontrados na sede da
lão, além de um campo Escola, Rua do Catete, 6.

te ganhasse vulto c a normalldadc voltou à quadra. A
partir dai. entretanto, a torcida começou a incentivar
os uruguaios, talvez numa
demonstração de descontenlamento para com a atitude
dos brasileiros.
Entre os vencedores. OHson íoi quem melhor apare-"
ceu nó segundo tempo. Justamente na fase em que a
equipe atuou mais certo.
Ele fez 22 pontos e se movimentou eom desenvoltura, o
mesmo acontecendo com o
veterano Ubiratã, pivô dc
reconhecida qualidade técnica.
c marcaram:
Jogaram
ZÉ GERALDO EXPULSO
Bru.s-íí -— Gilson i22i, Cariollll.
(12), Dódi
Tudo começou quando um quinha
jogador uruguaio deu uma Mareei (10); Ubiratã (8).
dentada nns costas de Cario- Paulinho .6,, Zé Geraldo
15,, Jorge Maravilha '4, c
qtilnha. De Imediato, Zé Geraldo tomou a defesa do Luisinho .3.; Uruguai —
companheiro c agrediu o ad- Pelnado (13.. Haller .7..
versário, sendo expulso da Santelli i6t, Pinto .5). Baquadra. A situação dc Zé rizo ,4>, Canelro (4), Talbo
(41 c Borronl (41,
Geraldo será estudada agora pelo Tribunal de Penas
Após as duas primeiros
do Campeonato c é bem pro- rodadas, a classificação é
vável que ele seja suspenso esta: Ifl lugar — Brasil, Arjx>r duas partidas.
gcntlna, Paraguai e Chile,
A rápida Intervenção po- Invictos; 5° — Uruguai. CoHelal Impediu que o inclclen- lómbla e Peru. uma derrota.

messos. Ma.s vamos superar
estes problemas nos próximes Jogos.
O técnico também fez referência a um Incidente
ocorrido aos sete minutos do
primeiro tempo, em que os
jogadores das duas equipes
trocaram
pontapés, após
um lanço confuso:
— Tais fatos sào condináveis, mas podem acontecer cm qualquer partida. Os
Jogadores, de parte a parte,
perderam o controle, pois
atuavam com certa brutalidade. o que tornava os
ânimos acirrados.

BRASIL

Sexta-feira,

Falta

dc união

— Na Europa náo há necessldade de verbas, pois a maioria dos joe tem condigadores é profissional
— comentou Farções de competir
reli _ iá são realizados torneios toda
a semana, com prêmios em dinheiro.
Nossa idéia ainda não foi aprovada
porque a América Latina não é «iiídn, e. por isso, além de convidar o
Brasil para participar do III Torneio,
vim também pedir o apoio dos brasileiros.
Dc acordo com o dirigente, todos os paises da A/rica e da Ásia deram apoio integral para forçar a
ITTF -(Federação Internaciorial de
Tênis de Mesa) com grande massa de
votos. O presidente da Confederação
Sul-Americana de Tênis de Mesa,
Jaime Munoz, do Equador, é contra a

.i.W_____b. ._. .±i,J__l,-*_____.

¦__

Hélios Farrell
entrada no COI, e ninguém entende
sua posição. Por esse motivo, o brasileiro José Antelo Pereira, diretor da
modalidade no Fluminense e ex-presidente do Conselho dc Assessores da
CBD, tentará a candidatura cm julho,
cm Montevidéu, durante o Sul-Atncricnno. Descíe já conta com o voto do
México.
- Com n enírndn do tênis de mesa
no COI. poderíamos criar instalações
apropriadas, pois os campeonatos são
disputados em ginásios improvisados,
de basquete, com iluminação ruim, e.
pouco espaço para colocar as mesas.
Para uma boa organi-ação. jjrecísnríamos de uma área mínima rie 7 x N
metros, porque agora levamos desvantagem. Cada cidade importante deveria ter um ginásio apropriado para tènis de mesa ,c a única forma de ob-

I9 Caderno

Os mineiros ápreiiílèràiií
-rAO

faz muito tempo cu
dizia a dois amigos du
turma dn Internacional de Porto Alegre
cairia do cavalo
o
Figueroa
que
porque andava findando cm
demasia.
O Luís Macedo c o outro
colorado quase me bateram c
"Sai
disseram:
pra lá. O Figucroa é cracão. í," o melhor do
mundo". Ainda arrisquei: melhor dc todos ou melhor da posição? Os colorados não baratcaram: "Melhor do mundo dc
todos e dc todos os tempos. Figueroa ganha um jogo!" Achei
um pouco exagerado vias estava sozinho e eles eram dois. F.
eu mesmo escrevi num jornal
da minha terra. Rio Grande do
Sul, que Figueroa cra melhor
do que o Ancheta. Quase apanhei dos gremistas, que me
consideraram traidor. Mas já tU
nha visto o Ancheta várias vezes 7io Penarol, achava mesmo
e pronto.
Figueroa viril, vidi, vinci.
Mas — c acontece com as melhores famílias — o Elias estava mesmo cheio dc vento. Pudera. não há tabu que resista.
Numa enquete, ganhou até do
Bento Gonçalves em matéria dc
heróis gaúchos de todos os tempos. Ainda por cima fez aquele
gol, o da final do Campeonato
Nacional. As manchetes jorra"Agora,
ram:
o mundo!", já dc-

vidamente analisada pelo Marcos de Castro, que poupou algumas outras que devem ser .
anotadas para uma détente.
;k; ufanismo que tantos prejuizos causa ao futebol brasileiro,
quando fora de hora OU quando
toma ares dc seriedade. Ufunismo, só dc brincadeira, como o
gol do Curruira ou o pênalti do
Zé do Efeito. Mas meus conterranços puseram a máscara 7io
"Sai da
chileno e escreveram:
frente, Bcckcnbaucr" ou então:
"Comece a tremer,
fíeckenCruzeiDeu
vai
Ele!".
Ai
bauer.
ro na cabeça e aqui vui tumbém uma advertência, ou me'lhor, uma lembrança ao pessoal
do Cruzeiro de Minas Gerais.
Há tempos quando o Cruzeiro
levantou o Cainpeonato nossos
coleguinhas mineiros manda"Belo Horizonte, caram brasa:
do
mundial
futebol!"
pitai
Bem, tinha sua lógica porque
se o Brustl era campeão rnundiai e o Cruzeiro campeão do
Brusil, Belo Horizonte deveria
ter o seu lugar. E foi o Cruzeiro enfrentar os penaroles y nacionales c entrou pelo cano. O
futebol mineiro sofreu muito
em todos os sentidos. Mas acho
que d Figueroa já vai botar a
cabeça no lugar porque é realmente um grande jogador c
ainda náo escutei a da capital
mundial. Os mineiros já aprender um.

Hípica faz homenagem Moto fica
sem Edmar
ü Federação com torneio em Bogotá
que começa está noite
Com a participação de 60
c o n j u n t os. a Sociedade
Hipica Brasileira, realizará
a partir dc hoje, às lCh, o
Tcrnelo de Abertura cia Federação Equcóiie do Estado
do Rio de janeiro, que terá
umn prova p:rn cavaYitos
mirins e outra para umiores e seniore-

A competição, aguardada
com expe-'V. va. terá ainda
duas pro>.-> amanhã, a
partir de M horas, e duas
domingo, no mesmo horario. As inscrições ainda podem ser feitas hoje. na sede
da FEERJ, até às 17 horas.
OTIMISMO
Tanto na SBB quanto na
Federação, todos encaram
com otimismo o sucesso
técnico do torneio, inicialmente previsto para o Santa Paula Quitandinha Clube. Segundo alguns, se o local anterior fosse mantido,
o número de conjuntos não
seria igual ao da SHB. Na

Hipiea. comentam, as facilidades para participar dc
evidentes
uma prova são
enquanto no Quitandinha o
transporte dc animais causana alguns problemas.

O programa completo para o Torneio de Abertura da
FEERJ é o seguinte: hoje
_ a partir de 19 horas prova para mirins: tipo caça com obstáculos cie 1,10
x 1.60, prova pa.a Juniodesempate
res e sêniores:
ao cronômetro com obstáculos de 1.10 a 1.20 x 1.80.
Amanhã — a partir de 14
boraa — prova para mirins:
desempate ao cronômetro e
obstáculos de 1.10 x 1.20;
prova para Junlores e seniores: .Ipo caça e obstáculos
de 1.20 a 1,30 x 1.80. 0O7in'riPo — a partir dc 14 horas
— prova para mirins: dcsempate ao cronômetro com
obstáculos dc 1.20 a 1.40 x
1.80; prova para junlores e
sêniores: desempate ao cronômetro e obstáculos de
1,20 a 1,40 x 1.80.

1 enis de mesa pode ser olímpico
/ncorpornr o fciiis de mesa no
Comitê Olímpico Internacional é a
principal meta da União LatinoAmericana da modalidade, presidida
pelo Sr Hélios Farrcll, que esteve no
Brasil c visitará outros pafses. ndo só
com essa missão, mas também para
convidá-los a participar do III Torneio da África, Ásia c América Latina, a ser disputado na Cidade do
México, de, 12 a 17 dc outubro.
O dirigente, também presidente
du Federação Mexicana, do Comitê
Organizador do Torneio de outubro, e
membro da Federação Internacional,
afirmou que, além do tênis de mesa
ser um esporte dc massa, a idéia da
entidade dc inclui-lo como modaltdade olímpica seria a oportunidade de
receber uma verba minima. E o esporte seria incluído nos Jogos Pan-Americanos, Bolivarianos e do Caribe.
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aquecimento

central. Neste mesmo local
disputadas as eomOs organizadores do Tor- toram
natação e saltos
neio resolveram marcar petições dc do.s Jogos Panornamentais
apenas duas provas para
de 1967.
hoje, porque as 1 mil c 500 Americanos
O Torneio Internacional
e 800 metros levam multo
tempo, embora não estejam do Canadá prossegue amaprevistas cllmlnatólras. nhã, com provas ellmlnatóDjan Madruga venceu os 1 rias pela manhã c, as
mil e 500, em Acapulco, com finais, às 19 horas ,22 horas,
o tempo de 16m 23s 5/10 — no 3ra.sll,. O encerramento
bem inferior ao seu recorde esta previsto para domingo,
de com as eliminatórias em
sul-americano,
15m50s2/10. Por Isso mes- duas etapas — 8h30m c
mo, está habilitado a obter 13h30m. hora local, realizando-se as finais cm seguio mdlce.
O mesmo não se pode da ao término da.s eliminatonas.
d,zer de Maria Elíza Cíui-
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Enviada aipadal

marães. Ela Igualme n to
venceu a prova dc 800 metros, cm Acapulco, mas com
um tempo fraco, dc
9m 22*4/10, bem abaixo do
seu ,-ccordc sul-americano
<9m lbs 77) e do índice da
CBD, de 9m 9s 05. Como se
encontrava cm boa forma
no México, ncrodltava-se
que pudesse ntlnglr o indlcc, nquil cm Winnlpeg.
Entretanto, n mudança
brusca de temperatura deixou Maria Elisa fortemente
gripada com dores museulares, o que reduzirá sensivelnicnte as suas condições técnicas. O frio contlnua Intenso o a temperatura às vezes atingi a sete
graus negativos.
Os nadadores estão sentitulo a mudança, principalmente quando transitam
prlas ruas, onde existe neve
em profusão. Os técnicos
sabem do problema mas
comentam que. pelo menos
dchtrü da piscina, ninguém
sol rerá os rigores do frio,
devido às excelentes insta-
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Maria Helena Araújo
Winnlpeg, Canadá —
Apenas com a participação
dc Brasil e Canadá — desde
que a equipe dos Estados
Unidos náo deverá comparecer — começa hoje às
201.30m (hpra do Brasil»,
nesta cidade, o Torneio Internacional do Canadá. As
duas únicas provas marcadas para a rodada lnaugural sao as dc 1 mil e 500
tí 800 metros, cm queo Brasil estará representado pelos nadadores Djan Madruga c Maria Elisa Guimaraes.
Nestas provas, os brasileiros procurarão conseguir
o que não foi possível na
Copa Latina, cm Acapulco
— o indice minimo exigido
pela CBD para a Ida à
Olimpíada de Montreal.
Mas dos dois. apenas Djan
Madruga tem possibilidades, pois as chances de
Ma.ia Elisa ficaram multo
reduzidas dcv.do a uma tortc gripe, que a abateu muito, desde á chegada da delegaçãcra Winnlpeg.
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São Paulo — Sem Edmar
Ferreira, que está na Europa para disputar o Mundial
de Motocicllsmo. a equipe
brasileira embarcou ontem
de manhã com dest;no a
Bogotá. Colômbia, onde se
realizará amanhã a prova
de abertura do II Campeonato La t i no-Ame rica rio.
Adu Celso também não Integrara a Seleção do Bra.iil,
pois viajou para a Europa,
a fim cie competir no Mundiai.
Ao contrário do ano passado, quando o Brasil foi
favorito da competição e
scgrou-.sc campeão na categoria de velocidade, com o
piloto Edmar Ferreira, este
ano a Venezuela é quem reune as maiores possibilidades de vitórias, pois conta com pilotos mais experientes e melhores máquinas.
Para a prova de amanhã,
dc velocidade, os brasileiros
escolhidos são Ubiratã R.os
c Antônio Bernardo Neto,
que competem pela primeira vez fora do pais.
A jirova de motocros» será disputada domingo, correndo Nívanor na categoria
de 250 cllmdradas, enquanU Pedro Raimundo e Roberto Boettcher atuam com
motocicletas de 125 ciiindradas.

se disputada de dois em
.... o/m _a - r.i. rnn
çáo deveria ser
termos isso t: entrur no COI. So a Eu-e
até agora — em Pccomo
unos.
dois
rapa tem 37 países /ü*ados a ITTF
na Nigéria, em 1975
e
1973,
em
oiiim,
23 conselheiros, enquanto a America
— mas como os campeonatos mundiais
um
apenas
c
Latina tem 30 paises
são realizados cm anos impares, o Conconselheiro.
L a t i n o-Americano decidiu
gresso
sanados,
Outros problemas senam
o torneio para os pares —
transferir
como a falta de material adequado,
Com isso. esperando
Farrell.
explicou
com dificuldades de importação, emunião maior entre os partícipanuma
inovações
Outras
bora dé baixo custo.
tes. que tèm até 12 de setembro para
seriam a disputa de um torneio infanconfirmar sua presença.
esporte
til anual para desenvolver o
— O Comitê Preparatório, com
desde a inlancia. e de um Campeonato
um
e
Caribe
do
um
Centro-Americano,
quatro representantes por continente
Sul-Americano.
',toi escolhido por eleição, na Nigéria,
rc— Os vencedores dessas competições
;icou formado assim: Ásia. comNepal
fariam um Campeonato Latino-Ameripresentantes da China. Japão. Mauncano, e os vencedores disputariam os
e Coréia: África, com Egito,
..
cio Marrocos e Nigéria: c America La-e
torneios da Europa e Ásia. ParalelaGuatemala
Panamá.
Peru.
mente, daríamos maior força à catecom
tina.
México.
goria juvenil. O tênis dc mesa é o esule
mundo,
porte mais praticado no
Do primeiro torneio, em PeQUim, ¦
trapassou a FIFA em número de filiaSú paises: na Nigéria. participaram
dos em 1975. E' o primeiro ou segundo
76: e agora 119. Seano
no
passado.
os M»»steriosdo i
em grau de dificuldade, pois requer
todos
Forrei,
gundo
reflexo, preparo físico, inteligência,
cooperando, e o Prest- l
estão
México
o patrono
entre outros requisitos. O jogador tem
dente Luis Echeverria será
ura oji- r
aber
a
e
0,04 segundos para pensar todas as jofará
da competição
ese
àisputado3
coordená-las
serão
conhece,
:
padas gue
ciai dos jogos, que
.
colher a certa. E' um dos mais disctocais: no Palácio dos Espordois
cm
dire22 mil pespfiriados porque não tem contato
. . com capacidade para
S,:. com 20 mesas: c na Sala de Arto entre os praticantes.
e com 16 .,
mas para 3 mil espectadores
um .
III Torneio
perto
lugares
ficam
dois
mesas. Os
orgaComo todas as competições
do outro.
¦/túadas pelos mexicanos, o III Tor_ Também estão sendo mantidos :
neio da África, Ásia e América Latie provavelmente a televisão
contatos,
na de tênis dc mesa já tem seu eso torneio, o gue dará o
transmitirá
comede
quema pronto, e os trabalhos
oportunidade, a 1 mil 500 pessoas
na
O
mundo.
o
todo
em
çaram desde o término do último,Com
a
ele
assitirem
uinos
muito
Nigéria, em julho do ano passado.
cresceu
tênis de mesa
15 pessoas a principio, existem agora
fimos anos. Cuba tem 360 mil jogadosao
1 mil pessoas encarregadas do prepares registrados, e na Inglaterra ho24
ro, faltando seis meses para sua reodisputados 10 mil jogos a cada
lização.
..
ras No México há 6 mil, encerrou.
— Fundamentalmente, a competi-
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Vôlei volta e elogia
os japoneses da
empresa N. Kokan
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Os Jogadores da Seleção Brasileira Masculina de
Voleibol que fizeram um estágio dc mals de 30 dias
no Japão voltaram ontem e, enquanto os cariocas
Fernando e Bebeto ficavam no Rio, os paulistas William, Zé Roberto c Danilas foram direto para casa.
O grupo de seis Jogadores foi completado por Manuel Pedro, outro paulista, que nào é da Seleção e
teve as despesas pagas por seu clube, o Santo André.
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Todos elogiaram a organização dos Japoneses e
a da Nlpon Kokan, onde treinavam quaespecial
em
tro horas diárias cm média. Toda noite eles se reunlam para troca de opiniões, elaboração dc uma flcha técnica e conversas com o técnico Japonês (em
Inglês). "Jogamos várias partida.1} contra o Japão
c fomos derrotados em todas por 3 a 0 mas nunca
— disperdemos por muitos pontos em qualquer set"
sc Fernando.
Lições

MS
,4's**

Aroc/i já venceu um jogo no torneio profissional

Thomas Koch joga
com Ross Case nas
semifinais do WCT
Este ano, com apenas 16
disputando o WCT — nos
anos anteriores lojam insmaiores atrações são BJorn
crllos 32 tenistas — a s
Borg, com 19 anos, considerado o quarlo do ranking
mundial e Gulllermo Vilas,
com 23 anos c também um
dos melhores cio mundo. Vilas venceu facilmente na
estréia o australiano Kim
Warwick por 6/2 c 6/4.
Jà o sueco Borg. cm sua
primeira partida, foi surprèeridldo pelo australiano
Allan Stone e cheg-ui a perder o primeiro .set por 7/5.
Esse jogo foi o mals bonito
até agora do campeonato —
pelo confronto do estilo
clássico dc Stone contra o
vigor dc Borg. Borg esteve
lnfeiorizado Inclusive n o
segundo set, quando perdia
por 4/0, mas reagiu c venceu por 6/4 e 6/3, pois seu
adversário não agüentou o
ritmo. A final no domingo
ao que tudo Indica será cntre Borg e Vilas.

CASE NUKCA VENCE
Neste torneio, Thomas
Koch em seu primeiro Jogo
venceu facilmente, por 6/0
f 6/4. o australiano Bob Giltinan é passou ás quartasde-íinal. Está tranqüilo para a partida desta noite,
pois nas duas vezes que enfrentou Case ganhou. Koch
recoría que sua última vitória contra Case foi no ano
passado, no Arizona, Estados Unidos.
O australiano Bob Giltlnan, que eliminou o norte-americano Tom Gorman,
por 6/7, 6/0 e 6/3, acha quo
vai ser uma partida difícil
contra o brasileiro.

TORNEIO DE DUPLAS
Paralelamente às partidas de simples, rcallza-se o
Torneio de duplas: Geoff
Masters e Rosas Case (Aus.
trálla) eliminaram Phll
Dent e Bob Glltlnam (Austrálla) e Borg e Vilas perderam para Jaime Flllol c
Tom Gorman (Chlle-Estados Undos). Este Jogo íoi
disputado na madrugada de
ontem e Borg estava praticamente sem condições íisi.
cas, pois jogara antes com
Allan Stone.

— Eu esperava mals das soviéticas pois embora
nào fosse talvez o seu principal time, sempre era
uma seleçào que representa o pais — observou Zé
Roberto.
Os sola Jogadores foram dispensadas até segunda-feira das treinas da Seleção Brasileira, que continua .se preparando para a.s Olimpíadas do Canada. Durante a semana as Jogadores treinam em seus
Estados, e nas fins dc semana no Rio ou Sáo Paulo,
alternadamentc. Dessa vez todas estarão no Rio.
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Olimpíada

Concorrem representantes de 15 clubes brasileiros:
Flamengo e Fluminense, do
Kio; Tietê, Palmeiras. Paultstano. Banespa e Camp!nas, dc Sáo Paulo; Clube
Militar c Santa Mònica, cio
Paraná; Colégio Militar, da
Bahlaj c Sogipa, União. Navcganlcs, Ipiranga e Medicina Católica, do Rio Grande do Sul.
A Federação Gaúcha de

Esgrima espera que a CBD
envie ainda hoje a programaçào do torneio, que será
disputado pelo .sistema de
pule única, Isto é, cada atirador enfrentará todos os
demais.
Entre os nomes dc Inscriçáo confirmada na competição estáo alguns csgrlmistas da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanas, disputados há alguns
meses no México: Welllngton Veloso, do Fluminense,
campeão brasileiro de espada; Artur Kramer, Márcia
da Silva. Frederico Alencar.
Andréa Menezes. Francisco
Buonafina c Ubirajara Gomes. O paranaense Ronaldo
dificilmente poÇchwants
dera 'participar do torneio
porque sofreu fratura de
uma perna recentemente.

TIRO
Em prosseguimento a seu
calendário de competições
semestre, a
do segundo
Federação de Tiro ao Alvo
do Rio dc Janeiro organizou
para amanhã e domingo
cinco provas, com Inicio
previsto para a.s 8 horas. No
sfand do Flamengo serào
disputadas as provas de carabina deitado (sábado) e
tiro rápido e carabina dc ar
comprimido (domingo). Para o Fluminense estão programadas uma de fogo centrai (sábado) e outra do
pistola livre idomlngo).
Na Capital do México, a
equipe brasileira continua
as sessões de treinamento

para a estréia no V Torneio
Internacional dc Tiro Benlto Juarez, programado para
começar amanhã, no Poligono Olímpico Vicente Juarez. Mais quatro países Já
tem seus representantes no
México: Peru, França.
Canadá e Cuba, também
em preparativos para o torneio, assslm como os mexicanas, patrocinadores. Para
hoje são esperadas pelo
menos mals oito das 13 dclegações que ainda deverão
chegar para a competição:
Alemanha Ocidental, Colómbia, Chile, Estados
Unidos, Filipinas, Japão,
Porto Rico e Coréia.

Polícia de Campinas
ouve Flecha e Amaral
São Paulo — Os Jogadores do Guarani, Flecha e
Amaral, ambos convocadas
para a Seleção Brasileira,
se apresentaram ontem ao
4o Distrito Policial de Campinas, mas não foram ouvidas pelo delegado Sidney
de Andrade Lopes, a respclto do caso em que sc envolveram domingo último —
uma briga com alguns rapazes, na qual um menor dc
16 anos foi ferido a bala. O
delegado, antes de ouvi-los,
quer encontrar o autor do
tiro, que fugiu.
Flecha e Amaral estão
tranqüilos e acreditam que
o caso não influirá nas suas
convocações para a Seleção,
pois são vitimas. Os dois
jogadores afirmam ter havido um engano no boletim
de ocorrências, em que flguram como réus.

O extrema Flecha contou
que ele e Amaral, logo após
o jogo contra a Portuguesa
Santista, foram passear na
lagoa do Taquaral, onde os
campineiros sc reúnem para tomar chope. Lá, um rapaz chutou o seu carro e ele
desceu para tomar satlsfacão. Imediatamente, formou-se um tumulto e Fiecha e Amaral foram agredidos com violência. Durante a confusão, um rapaz
puxou um revólver e deu
um tiro para atingir o jogador, mas acertou um menor
dc 16 anos.
Segundo Flecha, ele mesmo socorreu o menor, lcvando-o a um hospital O
caso não teve nenhuma rclação com o futebol e Amaral íol apenas um apaziguador da briga, mas também
acabou apanhando.

1 fflSSP11^' Argentina encerra excursão
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O Comendador Enzo Ferrarl está confiante numa
boa apresentação da Ferrari 312 T-2 no Grande Prêmio
da Espanha, dia 2 de maio.
Ele acha que os problemas
apresentados cm Brands
Hatch, na prova extracampeonato, serão superadas
até a próxima corrida. Na
prova disputada na Inglaterra, vencida por James
Hunt. Lauda parou com
problemas de refrigeração.

Porlo Alegre — Com a
previsão da presença de 130
esgrlmlstas dc Sáo Paulo,
Paraná, Rio dc Janeiro,
Bahia c Rio Grande do Sul
será realizado nesta Capital, dc 8 a 11 deste més, o
Torneio Cidade dc Porto
Alegre, competição Incluída
no calendário oficial do
CND.

Nuzman acrescentou que a Copa Latina deste
mês foi transferida para o próximo ano, ainda na
França. Anunciou também que em Julho estará no
Brasil o presidente da Federação Internacional,
Paul Llbaud, que vai inspecionar as locais de Jogos
nas quatro cidades-sede do Mundial Juvenil. Nuzman confirmou a realização de um curso de árbitros logo após o Campeonato Brasileiro de Clubes,
em outubro, mas a noticia mals Importante da Federação ontem íol a confirmação dos horários de
jogos da Seleção Masculina (adulta) na Olimpíada.
O programa é o seguinte: dia 18 de Julho, 21h
30m, Brasil x Campeão da Africa (a designar); 20,
13h, Brasil x União Soviética; 22, 13h, Brasil x Japão; e 24, 21h 30m, Brasil x Itália.
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Campo Neutro
Marcos

<lr C.astr*
Interino

jogos do meio da semana, que
todo mundo costuma esperar
joç/ar na Loteria Esportiva,
05 para
nào tiraram a dúvida de ninguém em relação ao jogo número l, Fiamengo x Vasco Os dois passaram uperlado, xtm diante do São Cristóvão, o
outro diante do Bangu.
Isso não clicga, entretanto, a diminuir a atração do jogo, fogo de 100 mil
pessoas, primeiro realmente dc levar a
massa ao estádio no atual Campeonato
Carioca. Tem gente que a partir das seis
horas dc hoje, quando largar o serviço,
não pensa mais em outra coisa, psicologicamente fá está integrado, visceralmente integrado no jngão de domingo.
As torcidas começam a desenrolar
bandeiras. E há torcidas novas surgindo,
no meio dessas dezenas de alas de torcidas batizadas com jogos de palavras que
de uns tempos para cá enchem o Maracanã. Dominqo, por exemplo, haverá
o lançamento dr uma nova, a Vascaxias,
cujos integrantes mandam dizer quo
nesse dia, a partir das 9 da manhã, so
reúnem na Praça 2!> dc Agosto, em Duque
dc Caxias, dc onde sairão percorrendo os
prhicipais bairros da cidade da Baixada,
agitando suas bandeiras.
Certamente nem almoçarão. Dessa
passeata a maioria sairá direto para o
Maracanã. Lá esquecerão no fim da tardc, na noite dc domingo, dc todos os
problemas em casa, dos problemas da scmana inteira. Esquecerão, bem entendido, sc seu time ganhar. Sc perder, a todos os outros acrescentarão mais um.
Que vai funcionar sozinho nas ironias
dos colegas da fábrica, da oficina, do escritório, c que cm casa tornará todos os
outros muito mais amargos.

há algum tempo uma espécie clc tradição ou coisa parecida,
segundo a qual quem treinava
HAVIA
mal no mrio da semana jogava
melhor no domingo. Jogava melhor e
ganhava. Se se considerar essa quasetradiçãoI adaptada aos tempos atuais,
*,não há
\tempo para treinar,
quando
quem jogou pior na quarta-feira vai ganhar domingo.
Mas eis uma boa pergunta: quem
jogou pior na quarta-feira? Como Santo
Antônio já não anda por ai, ninguém
pode ter visto os dois jogos em locais diferentes. De modo que, acreditando em
escritas, você que foi a um dos campos
deve perguntar a um amigo sobre o que
andou ocorrendo pelo outro. Mas um amigo em quem você confie (embora dificilmente vá encontrar um desapaixonado em tal matéria). Depois compare,
a
pese, estude, tire a média aritmética,
raiz quadrada, tudo. e conclua com certeza matemática quem jogou pior.
Não dá mais para cravar esse pior
na Loteca, que o jogo fechou ontem. Mas
procure um desses recantos singelos da
cidade onde há sempre quem aposte até
cuspe-em-distancia,
pitorescos
pontos
Apósque todo mundo conhece, e aposte.
te que é tranqüilo. Não paga 10. Ganha
no domingo o pior na quarta-feira.
A única dificuldade para o cálculo
acima sugerido é estabelecer pesos para
o Bangu c para o São Cristóvão. Relação
complicada, mas proponho que ambos
tenham peso um. para facilitar as contas. E dou como garantia o dinheiro certo, pois essa aposta é infalível. Nem cobro
nada pela receita.

S fotos dos jornais mostram o Sr
Hélio Vigio, reincidente (ou rereincidente), voltando a invadir o
campo de São Januário para intimidar os juizes. Da primeira vez o piinição foi inútil. As mesmas fotos que não
mentem jamais o mostraram em campo
durante a vigência plena da punição.
a
/f
/\

A inutilidade daquela punição e o
tienhum interesse dos tribunais do esporte carioca em exigir que fosse cumprida com rigor a pena imposta dão a
exata medida do que se quer. O que se
quer é, visivelmente, incentivar os desrespeitadores da lei e da ordem, os que
burlam regulamentos, os que tornam a
palavra segurança uma piada (para os
juizes nos campos invadidos). Diante
disso, parece que todos nós devemos sair
por ai dando vivas à anarquia e à baderna, únicas coisas que funcionarão enquanto se mantiver essa gente re-reincidente no esporte.

empatando com o Sevilha
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Modcna, Itália — O Comendador Enzo Ferrari
confirmou ontem que Nlkl
Lauda, piloto número um
da sua escuderla, eslà casado com Marlene Klaus, modelo austríaco dc 28 anos.
Lauda casou-se sccrelamcnte com Marlene no dia Io
dó março c os Jornais austriacos vinham especulando
sobre o caso nos últimos
dias, lembrando o antigo
namoro do piloto — sete
anos — com Mariela Reinlnghaus.
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Wilson Fittipaldi, Emerson
e o projetista do carro brasileiro, Ricardo Dlvlla, que
hoje de noite viaja para a
Europa.
Wilson e Dlvlla apresentarão vários desenhos para
serem discutidos com os
técnicos da Embraer, e um
dos pontos considerados lmportantes para desenvolvimento do carro brasileiro
trata da aerodinâmica. A
uslnagcm das peças também será analisada.

Casamento de Lauda

Juvenil
O Brasil será sede dc todas as atividades da
Federação Internacional do Voleibol no próximo
ano e Inclusive organizará o primeiro Campeonato
Juvenil Mundial (masculino e feminino), do dia 4
a 18 de setembro, no Rio. Sào Paulo, Brasília e Belo
Horizonte. Participarão as quatro Seleções que conseguirem as melhores colocações no Sul-Americano
de agosto na Bqlíyln. as quatro primeiras do Campeonato Europeu, quatro da América Central c do
Norte, três da Ásia e uma da Africa.
As inscrições provLsõrixs serão aceitas alé 31 de
dezembro c a.s definitivas até 21 dc abril dc 1977.
O sorteio das grupas eliminatórios estA marcado
para 17 de maio. como ficou decidido esla semana
durante um Congresso cia Federação Internacional
cm Tunls.
O presidente da Confederação Brasileira. Car• tratlva e Organização Desportiva, participou do
' los Artur Nuzman, membro da Comlssào AdminisCongresso e Já voltou oo pais, com Célio Cordeiro
(da Comlssào dc Treinadores) e Mario Malta (Leis
de Jogo). Nuzman informou também que após o
Mundial Juvenil no Brasil será realizado um curso
dc treinadores de voleibol, a partir de 20 de setembro de 1977. Enquanto isso as cinco Seleções que
conseguirem os melhores lugares disputarão um torneio extra pelo sistema Mlkola de contagem, de tempo e náo dc número de pontos por scf. Também a
reunião anual do Conselho Administrativo e Comissões será realizada logo após o Mundial.

nuel Orantes, que era apontado como um dos favoritos
do torneio, para o norteamericano Andrews. Orantes
Iniciou ganhando, mas teve
que desistir da partida por
sentir fortes dores num dos
braços. Em outra partida,
o chileno Patrício Cornejo
perdeu para o espanhol Hlgueras por 2/6, 6/3 e 6/4.

1
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São Paulo — Na reunião
de hoje de manhã com os
técnicos da Empresa Brasileica de Aeronáutica, em
São José dos Campos, os
responsáveis pela equipe
brasileira de Fórmula-1 Oopersucar Fittipaldi anallsarão o comportamento do
FD-04 nas retas, nas quats,
segundo Emerson, ainda cstá longe do Ideal.
Além dos técnicos da Embraer, participarão dos cstudoa o chefe da escuderla,

Mundial

Cano na Espanha
Barcelona — O argentino
Ricardo Ca.-o se classificou
para as oltavas-de-flnal do
Torneio Internacional d e
Tênis desta cidade, em conseqüência do não comparecimento de seu adversário,
o australiano Phillips Moore.
A surpresa da rodada íoi
a derrota do espanhol Ma-

defesa

Aprendemos multo, especialmente na parte
dc defesa, acrescentou Fernando. — Espero poder
ensinar tudo que vi cm palestras no Brasil, que Jà
estão programadas.
Bebeto é o mals velho dos seis Jogadores c foi
uma espécie de chefe da turma.
A nossa constatação mais Importante foi o
fato de que o.s técnicos Japoneses náo se Importam
com tempo e podem fazer seus times treinarem ate
10 horas por dia durante 10 anos. Eles náo mudam
a página do livro sc o aluno não tiver aprendido
a lição, e se for necessário um Jogador terá ate
cinco anos para aprender uma Jogada — o saque,
por exemplo — pois enquanto nào aprender Isso nào
fará outra coisa — explicou Bebeto.
Os seis brasileiros Jogaram também e.om a União
Soviética, e viram esta enfrentar o Japão.

— Vi Koch Jogando; ele
parece estar numa excelen.
te fase. Com a torcida do
seu lado a situação piora
ainda mais.

São Paulo -— Tho m a s
Koch, tenista número um
do Brasil, disputa hoje à
noite, no Ginásio do Iblrapuera, com o australiano
Ross Case, o direito de passar ás semifinais do World
Champlonshlp Tenls —
União Grançucar, que sc
realiza nesta Capital desde
segunda-feira. Se v e n c e r ,
Koch Jogara contra o ganhador da partida entre
Gcoff (Austrália) e BJorn
Borg (Suécia), este último
grande favorito do torneio,
Juntamente com o argentino Gulllermo Vilas.
Nos dois primeiros tornelos organizados cm São
Paulo. Koch conseguiu ciasslficar-se para as semlflnais, enfrentando, eni 74,
Bjoin Borg, e no ano pa sado o australiano Rod Lavcr,
mas náo passou às finais.
As partidas disputadas até
ontem apresentaram bom
nível técnico, e a que mals
agradou ao público foi a
realizada entre Bjorn Borg
e Allan Stone (Austrália),
com vitória do sueco, após
duas horas dc Jogo.

de

Emerson vê problema do
Copersucar na Embraer
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o goleiro Gatti joi novamente o principal destaque dos argentinos

Sevilha, Espanha — A Seleção Argentina terminou
ontem uma série de cinco
Jogas pela Europa, empatando de 0 a 0 com o Sevllha na Espanha. A excursão
começou com uma vitória
de 1 a 0 sobre a União Soviética. Depois os argentinos venceram a Polônia por
2 a 1 em Chorzow e foram
derrotados duas vezes, por
2 a 0 pela Hungria em Budapeste e por 2 a 1 pelo Hertlia Berlim na Alemanha
Ocidental
Os times de ontem: Argentina — Gattl, Carrascosa, Olguln, Daniel Klller e
Tarantlni; Ardtles, Gallego
• Bochlnl; Houseman, Lue

e Kempes. Set>i(?ta — Gustavo Fernandez, Juanito,
Pulldo, Hlta e Ribas; Gallego, Mondlgo e Lorant; Duda. Rúblo e Lora.
ADAPTAÇÃO
O técnico da Argentina,
César Luis Menottl, disse
que os resultados não foram a parte mais importante da excursão. — Os jogos serviram para que conhecêssemos alguns dos nossos adversários da Copa do
Mundo de 1978, e para que
os meus próprios jogadores
se acostumassem uns aos
outros pois eles vieram de
oito clubes diferentes — ex-

plicou Menotti após o último Jogo.
Os destaques da excursão
foram Gattl, Houseman e
Bochlnl, Informaram as
agências Internacionais de
noticias. O chefe da delegação. Pedro Edgardo Orgambide, disse que o time
con seguiu principalmente
multa experiência a nivel
internacional. — Tivemos
oportunidades de vencer o
Sevilha, no segundo tempo,
mas considero que todos os
nossos últimos cinco jogos
tiveram resultados justos —
disse. A Seleção Argentina
embarcará hoje em Madri
e chegará amanhã a Buenos Aires.

no Maracanã, a
torcida do Volta Redonda parece
que não entendeu bem a brincaPRINCIPIANTE
deira arquibancada-geral, quando
se joga pacote dágua y otras cositas más
de cima pra baixo. Os da cidade do aço
começaram a achar engraçado jogar latas e até garrafas no pessoal da geral.
Alguém ponderou delicadamente que
uma garrafa podia até matar alguém lá
embaixo. Foi um membro oficial da torcida organizada do Flamengo:
— Cuidado, hem! Tá
duas torcida aqui, união,
mais. Mas nossa torcida
confirma o desrespeito
o cassete...

muito bom as
amizade, tudo
é de elite. Se
nós baixemo

Zé Mário se
concentra
desde hoje
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Por d c t c rmlnaçáo do
supervisor Antônio Clcmcnte, os Jogadores Zé Mário,
Dé c Toninho Iniciarão hoje
a concentração, na tentatlva de se recuperarem para
a partida contra o Flamengu. Eles serão submetidos a
um tratamento Intensivo e,
segundo o médico Otávio
Martins, não deverão desfulcar o Vasco.
Apesar da má atuação no
jogo contra o Bangu, Ciemente não vê razão para
maiores preocupações. Na
sua opinião, o time se descontrolou ao sofrer um gol
lugo no Inicio da partida, o
mesmo ocorrendo quando
ficou cm vantagem c ao
procurar tocar a bola foi
vaiado pela torcida.

com

Paulo Emílio reconhece
que a equipe ainda náo
atingiu o que normalmente
poderá conseguir, mas no
ponto em que está é o suficieute para disputar o primeiro turno cm igualdade
de condições com os demais
adversários.
Acho inclusive que seria exigir multo dos Jogadores. O Importante é que eles
procuram cumprir as determlnações e aos poucos conseguiremos um melhor entrosamento. A maior prova
disso é a melhoria técnica
de Fumanchu, que tem progredldo multo — comentou
o técnico.
MOTIVAÇÃO
DE ZÉ MARIO

e Zé Roberto

(Tadeu)

O Flamengo acertou
olnternaclonal d troca por -€UTOrLmsiiTliirê~7,iêo.

•''ySi \ f r**vÉfl_BÍ__B ."'''''' ________ _______^^^____ _________
__E__K_-__a^-SSjfflMff'4iYT^^^^^B *2*I_^^^^^^^-_j ____________i_^ '•"
SStSnfí,!&_JKÍfe_k__ní rodV^^T_______________ _•_________________> ^____ _______r ' ______! __________'' ______! _________ ___¦
^B
__¦

F>,-". yfiPPíyÉKjõffiS^ ______r
?
flV^BB ^f^tr JÈMwMwi M^r *^!v-'r"'
^^S^^SmI^MW^Sf^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^ _i_w S__I-_______fiV MwL t-f Mmm ''^,3-.-.''"''^'—**!,//

QUESTÃO DE
TRANQÜILIDADE
Apesar de a maioria dos
Jogadores Justificar a má
atuação da equipe pela ausèncla de Zé Mario, o técnico Paulo Emílio pensa de
maneira diferente Acha Inclusive que se o Jogador náo
estiver em condições de voltar a equipe continua com
boas possibilidades de derrotar o Flamengo.
Naturalmente, será um
Jogo difícil. Mas se Zé Mário não puder jogar, não
quer dizer que entraremos
cm campo derrotados. Lolies desempenho multo bem
a função e náo foi por culpa sua que a equipe atuou
descontrolada. Na m I n h a
opinião, os dois Umes se
eqüivalem e vencerá quem
se apresentar mais tranqullo.

Fia iroca Edson
l^por Claudiorniro
com Internacional
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Ivo e Geraldo (de costas) dão combate a Chiquinho no meio do campo e Renato c Ailton (D) esperam uma sobra no lance

Orlando discute de novo
no América desta vez cont
o técnico Danilo Alvim

Juiz explica na CBD
expulsão de Roberto
O árbitro Gustavo de Almeida,
que expulsou Roberto na derrota dc
¦I a 0 do Vasco cm amistoso contra n
Americano dia 12 clc dezembro em
Campos, esteve ontem no Tribunal Ks.
podai da CHO para saber que será
julgado terça-feira por infração ao arligo 88 do CBDF. O juiz não relatou
na súmula eom que palavras Kobcrto o ofendeu após ser expulso c por
isso foi também indiciado pelo relator
do processo, llcrniann Sclxal.
— Eu não coloquei as palavras
exatas na súmula pois pensava que

bastaria citar o simples fato de ter siüo ofendido — explicou Gustavo dc
Almeida. Quanto aos erros de portugues no seu relatório, disse qur náo é
um intelectual. — Mas sou honesto —
afirmou.
Com quase 2 metros dc altura.
cerco de 10 anos romo árbitro r já teudo trabalhado cm jogos até no Maracana, Gustavo confirmou a expulsão
dc Kobcrto. O atacante também será
julgado terça-feira, como incurso no
Artigo 115 do CBDF.

Botafogo aguarda o coletivo
para escalar três jogadores

O fato de Iniciar a concentração antes dos demais
Jogadores, conforme determinação de Antônio Ciemente, não abalou Zé Mario. que náo esconde o deseJo de enfrentar o Flamengo,
clube que o dispensou.
Além de Zé Mário, Dé e
Toninho também se concentrarão e serão submetidos a tratamentos três
vezes ao dia. Os demais
jogadores só serão concenirados amanhã, após a recreaçáo. Ontem, houve um
treinamento físico para os
- que nào atuaram contra o
Bangu. Esta manhã haverá
uma corrida em local ainda
a ser determinado: Painel• ras ou Alto da Boa Vista.
O presidente Agatirno está otimista quanto à vinda
do goleiro Carlos, da Ponte
Preta e convocado para a
Seleçào Olímpica, mas disse
que só o contrata por empréstimo caso o clube paulista fixe o preço do passe.

Polícia do
Vasco é
denunciada
O representante do Bonsucesso na Federação Carioca de Futebol. Colbert LoloIa. deu entrada ontem em
uma representação, no TJD.
denunciando o fato de o
Vasco ter formado dentro dt
São Januário uma policia
particular com um total dc
18 detetives, que agem sob
o comando do preparador
fisico e policial Hélio Vigio.
Segundo essa denúncia, essa policia funciona no sentido de intimidar os juizes
em todos os jogos.
Às vezes as coisas 6e invertem: no último domingo,
por exemplo, quando o Interesse do Vasco era a retirada de campo do médico do
Bonsucesso» Ademir Alonso,
o Juiz Arnaldo César Coelho
valeu-se de um dos tíetetlves da policia vascaina
para tentar a expulsão. No
processo Instaurado, o
médico do Bonsucesso foi
absolvido. Ele permaneceu
no banco, mas o TJD Julgou
que ele lá ficou porque Arnaldo o expulsou e voltou
atrás.

As escalaçõcs de Marinho.
Miranda e Osmar para a
partida que o Botafogo disputará contra o Goitacás,
domingo, em Campos, ficará na dependência, desses
três Jogadores participarem
ou não do treino de conjunto marcado para esta manliã.
Marinho, que já participou ontem de um exercicio
controlado, tem boas posslbllidades de atuar. Mesmo
porque, se não jogar contra
o Goitacás, estará automaticamente cortado da Seicção Brasileira que jogara
contra o Paraguai. Osmar
também tom apresentado
melhoras,; mas Miranda
ainda sente multas dores
na coxa.
IAOUNO DISPENSADO
A direção do Botafogo
dispensou ontem o atacante
Iaguno, que estava em experiência no clube. O urua o
guaio, que pertence
Penarol participaria do
treino de conjunto desta
manhã, mas, diante da proposta apresentada pelo seu
empresário — Cr$700 mil

— foi liberado Inifdiatamente.
— O passe custará
CrS 7ÜU mil se o calculanncs
i.a dólar oficial. Mas, quem
tem 70 mil dólares em Calxa? Diante disso, resolvemos liberá-lo imediatamente e a partir deste
momento náo temas mais
nenhum compromisso com
clc. disse Dante Rocha.
CONTRATO
DE MARINHO
Marinho poderá chegai* a
um acordo com o Botalogo
ainda hoje, para a prorrogação do seu contrato: a escritura do apartamento que
pretende comprar será lavrada esta tarde. Enquanto
o Jogador pede Cr$250 mil
de luvas, ordenado de
CrS 30 mil, a ser reajustado
para Cr$38 mil no próximo
ano, e uma gratificação dc
CrS 4 mil por partida, os dirigentes garantem que náo
pagam mais de 150 mil de
luvas e Cr$3 mil por partida.
— Poderemos adiantar o
desconto de unia promissoria que tem do clube. Isto

lhe renderia cerca de Cr$ 50
mil. Dc qualquer modo, o
caso poderá ser resolvido
até o final da semana —
di-sse o vlce-presldentc Rogério Correia.
O dirigente conversou ontem com Ademir, que devera ter seu ordenado equiparado com o dos demais titulares. Esso Jogador recebe
Or$ 11 mil mensais e pas-^ara a CrS 20 mil. Após o treino dc hoje, haverá uma
nova reunião, ocasião em
que o caso será resolvido.
Quanto ao goleiro Ubirajara, que insiste cm sair do
Botafogo, os dirigentes o
consideram imprescindível
e náo abrirão mão do seu
passe.
— Ubirajara tem realmente condição de ser titular em qualquer time. Intellzmente para ele, o Botaíogo tem Wendell, que é de
nivel de Seleção. Entretanto, temos dc analisar a sltuação sem sentlmentalismo, mesmo porque Z4
Carlos irá para a Seleção de
Amadores e ficaremos sem
um reserva — disse o superintendente Dante Rocha.

entre
Uma discussão
D.uillo Alvim e Orlando
quase perturbou ontem o
coletivo do América, mas o
incidente foi contornado
depois que o zagueiro resolveu acatar a.s ponderações
do tccnlco, que reclamava
tias suas constantes subidas
ao ataque, Já que deixa cspaços perigosos no setor dlrelto da defesa.
Danilo comentou mais
tarde, com certo aborrecimento, que o seu maior
problema no America conUnuu sendo o de controlar
os nervos dos Jogadores.
"Sáo.
quase todos, multo
temperamenlals" — disse.
Após o treino — que mostrou os jogadores asslmilando bem a.s instruções do
técnico no sentido de evitar
excesso de passes e jogar á
base da velocidade — Danilo deu u escalação do time
para a partida de amanhã
contra a Portuguesa: Zecão,
Orlando. Alex. Geraldo e Alvaro; Ivo, Bráulio e Ailton;
Neco, Expedito e Gilson
Nunes. No banco dc reservas ficarão Silvio, Renato,
Chtquiuho, Eraldo e Biluca.
Hoje haverá um rápido
treino tático c logo cm
seguida os Jogadores seguirão para a concentração na
Rio-Petrópolls.
O TREINO
Embora na equipe titular
quase todos os jogadores tcnham realizado um bom
tremo, o destaque llcou com
o atacante Lula, que fazia
mais um teste entre os recom
Atuando
servas.
desembaraço, sem a inibição dos primeiros treinos,
confirmou a boa impressão
que dele tinha o técnico
Danilo. Marcou dois gols,
mostrando ainda ser um
atacante perigoso na área
e que sabe se movimentar
para receber a bola. Danilo
ficou satisfeito com s u a
atuação e vat pedir aos dirigentes que o contratem. Lu-
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Ia pertence ao Goiatuba, de
Goiás.
A goleada do.s titulares
deixou o técnico tranqüilo.
porque o
principalmente
time repetiu a atuação do
coletivo dc terça-feira, atuundo na base das jogada.s
rápidas, tocando a bula
sempre para a frente, mus
sem excesso dc passes. Dentro desse estilo, acabou envolvendo completamente o
Ume reserva e marcando
um vitória de cinco a dois,
gols dc Orlando, Gilson
Nunes, Ailton, Neco c Expedilo.
SPADANO

empréstimo de Edson |wr
Claudiorniro até o fim do JOGADORES NAO
ano. O vice-presidente de APROVAM
futebol ivã Drummond conApós mais dc mela hora
versou ontem por telefone
com o presidente do clube dc conversa os jogadores
convencer a
gaúcho, Frederico Arnaldo conseguiram
Hiilvé, r concretizou a tran- Conits-são Técnica o quanto
sação. No entanto, tudo cs- seria prejudicial concentrar
tá nu dependência de Edson o time dois dias antes da
aceitar a.s bases financeiras partida contra o Vasco.
do Internacional. ma.s. em F ro n c r pretendia concentrar os jogadores após o
principio, o-tfogador concortreino de hoje à tarde, falo
dou cm se transferir, *"
desgostou á maioria dtqur
Dizendo-se representante
les.
do Internacional no Rio, o
Alguns argumentaram
Sr Êutlio Macedo, esclarcsabem se cuidar o por
que
ceu que nâo haverá problels.so
náo viam ncccssldado
ma quanto nos salários dc
longe da
Edson Macedo afirmou que de ficar doU dias
família. JünSor foi mais lono Internacional sabe quanto
ge nlnda e afirmou, em tom
o Jogador ganha no Fiabrincadeira, que não era
de
—
—
e
Cr$ 14 mil
mengo
interessante ficar
nada
vai oferecer um contrato "dois dias
olhando para o
cm torno das m e s m a s
bases. O' negócio deverá ser Merica".
Diante disso, Froner c os
fechado hoje. quando está
sendo esperado no Rio o dcnittla membros da Comisaceitaram as
presidente Balvè, acompa- sáo Técnica e resolveram
ponderações
nhiido dc Claudiorniro.
que a coriccntraçáo «era
iniciada amanhã ao meloFRONER APROVA
dia. após a recreação. On— Sc Claudiorniro ainda tem houve revUão ined.ea
e treino para os reserva-..
Jogar pelo menos 70% do
que Jogava no Intcrnacio- JÚNIOR PODE
nal, o Flamengo terá na
dc ESTREAR
um atacante
equipo
—•
comeudc
seleção
nível
O ponta-direita J ünlor
tou o técnico Carlos Froner, voltou de Brasilia e particialegre com a contratação pou do treino, ontem. O
do Jogador.
Flamengo está apressando
Froner se diz satisfeito a regularização do jogador
com Luisinho, mas frisa que
para que ele possa ser escaos bons jogadores nunca lado na equipe dc juvenis
sào demais num time de que fará a preliminar de
domingo, contra o Va^co.
futebol:
— Os Jogos sucessivos nos
Os ingressos para o Jogo
obrigam a ter pelo menos Flamengo x Vasco estão á
dois jogadores dc categoria
venda a partir dc hoje e
até domingo nos .seguintes
para cada poslçào.
Para o jogo com o Vasco, postos; Teatro Municipal,
Luisinho foi c.-colhldo pelo Mercadlnho Azul c na Loja
da Rua
treinador para ocupar a Gabriel Habib
na
ponta-de-lança ao lado dc Desembargador l.sidro,
Zico. Desta voz a duvida do Tijuca das 9 ás 13 horas.
técnico está na ponta- Em Caxias, os Ingressos
esquerda. Tadeu e Zé Ro- poderão ser encontrados na
b-rto podem ocupar a posi- Rua José Alvarenga 1_!7. A
ção. A equipe deverá for- venda no Maracanã será
mar assim: Cantarele. Iniciada amanhã. Os purToninho, Rondtnelll. Jaime toes do estádio serão abere Júnior: Merica, Geraldo tos no domingo ás 13 horas.

Acompanhado do dirigente argentino. Juan Pablo
Baldino. chegou na tarde dc
ontem o atacante Salvador
Spadáno, vinculado ao Atlético de San Juan. Dirigente
c Jogador estiveram á noite
na sede do América, mantendo entendimentos com o
presidente Wilson Carva.
lhal. Pelo menos nesse primeiro encontro não chegaram a um acordo.
O clube argentino pediu
Cr$ 500 mil pelo passe de
S pada no, mas a quantia
deve ter sido considerada
alta
pelo presidente d o
América; que preferiu adiar
para hoje uma resposta
definitiva. Carvalhal quer
conversar com outros diretores dc seu clube c com
Danilo Alvim c também
deseju que. antes de conti atado. seja submetido a um
teste.
Salvador Spadano, de 27
anos e porte atlético, é goleador, tendo marcado 42 gols
na temporada passada. Seu
clube, o Atlético de San
Juan, é da segunda divisão
argentina.
Orlando, Geraldo e Renato receberão hoje CrS 20
mil cada um, relativos ás
luvas de seus contratos. O
goleiro ..ecáo receberá a
sua parte, no valor de CrS
12 mil.

Goitacás
terá equipe
completa
Campos — Os Jogadores
do Goitacás que estavam
machucados treinaram ontem sem nonhum problema,
garantindo ao técnico Paulo
Emilio uma equipe completa. depois de amanhã, contra o Botafogo, no Estádio
Godofredo Cruz. O treino
foi do tipo alemão — exereleios com muitas bolas —
e teve também uma corrida
de 3 mil 200 metros.
Hoje haverá treino de
conjunto e amanhã recreação. feita antes da viagem
para Grussai, uma praia
perto da cidade, onde o clu.
be alugou uma casa. A venda de Ingressos começará
esta manhã e há previsão
de uma renda de Cr$ 150 a
Cr$ 200 mil, quase toda
motivada pela presença de
Marinho.
O Americano faz seu
apronto hoje e embarca
amanhã para Barra do PIrai, onde ficará concentrado para o jogo de domingo,
contra o Volta Redonda.

Resultado positivo do
Flu transforma Jair
em treinador otimista
A vitória do Fluminense
sobre o Volta Redonda,
mesmo dificil, foi o bastante para Jair Rosa Pinto de
repente se tornar um técnico muito otimista. Na sua
opinião o time já começou
a acertar, e mesmo sem Rodrlgues Neto acha que deverá vencer o Madureira
amanhã com alguma facilidade.
Os jogadores que ontem
compareceram ao clube
apenas a passeio receberam
com muita alegria a noticia
dc que o campo das Laranjeiras está quase pronto, e
que até o fim deste mês
poderá voltar a ser usado.
Assim cies não precisarão
mais gastar muito tempo
nas idas e vindas da Vila
Olímpica de Jacarepaguá.

A gratificação de CrS 1
mil pela vitoria sobre o Volt.i Redonda deverá ser paga
hoje pela manhã, quando
o.s jogadores comparecerem
ao clube para o treino recreativo. A concentração no
Hotel Nacionai começará às
21h c Jalr Rcsa Pinto já
tem o time escalado: Renato. Cario sAlberto Torres,
Miguel, Edlnho e Rodrigues
Neto ou Carlinhos; Carlos
Alberto Pintinho. Rivelino e
Pauio César; Gil, Doval e
Dirceu.
Na próxima semana,
quando so haverá Jogos do
Campeonato Carioca no
sábado e domingo, a equipe
do Fluminense já tem programados para quase todos
os dias treinamentos em
tempo integral.

Félix acha clube uni circo
A preocupação de Félix
em readquirir o mais rápido
sua forma para disputar a
posição com Rei.ato. foi ontem perturbada por dois
convites. Ele admitiu a possibilidade de se transferir
para o Santos, se a compensação financeira for excelente, mas após a solicitação do presidente Francisco
Horta para que defenda o
gol de um time que hoje vai
a Salvador Jogar uma partida de futebol society iate
o dirigente está escalado)
sua resposta foi irônica:
Ao que parece o clube
está se transformando em
circo, « como nunca levei
Jeito para palhaço nao posso aceitar um convite destes — disse Félix.
Após comentar o convite
feito por Horta, o goleiro
mencionou a vontade dos
dirigentes do Santos em levá-lo para Sâo Paulo.
O Carlos Roma, que ê
filho do presidente do Santos. conversou longamente
comigo e disse que um dos
fatores mais importantes
para o rcerguimento do seu
clube está na contratação
de um goleiro de multa expertencia. Não sei m eles
querem me comprar o u

somente por empréstimo,
mas e certo que so aceitarei
o convite se for ganhando
muito dinheiro. Tudo poderá ficar definido amanhã
thojei cedo. pois eles voltarào ao Fluminense para
conversar novamente comigo e também com os dir:gentes do clube.
Félix jà se preparava para dvixar o estádio quando
um associado.* por brincadeira, comentou:
Como é Papel, v a i
Jogar no time do presidente
nessa pelada lá na Bahia?
O goleiro, em vez do tom
irônico da sua primeira resposta, se tornou muito sério
em sua análise:
Isso só pode ser uma
brincadeira e de muito mau
gosto. Afinal de contas fizerara o maior estardalhaço
para dizer que eu náo seria
negociado para o Rio Branco, e que a partir daquele
momento estava novamente
reintegrado ã equipe principal. Depois de tudo isso,
ao dizerem que sou patrimònio do clube e outras colsas mais, uma propo»t»
como essa só pode ser enearada como bastante rltlicuIa.

JORNAL DO BRASIL
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A temporada oficial cia grande música
começa hoje às 21 horas na

B-
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Sala Cecília Meireles, com a apresentação
de um Programa de Música Brasileira
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do Teatro Municipal regida pelo maestro
Eleazar de Carvalho, os solistas
Maria Lúcia Godoy, Glória Queiroz e
Alexandre Trik executarão
também Tercis, de
Lobo de Mesquita, Sinfonia em
Sol Menor, de Alberto Nepomuceno, e
Choros n.° 10, de Villa-Lobos,
Estado, outras
para o Governador do
autoridades e convidados.
Amanhã, a programação será

_-^_m

^^

que inclui uma primeira
audição mundial: Aurora, de Almeida
Prado. Com a Orquestra

U
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reapresentada, para o público em geral.

Ãlmeid^rã^Drêxamina com Eleazar de Carvalho a partitura da estréia

a

AURORA" EM PRIMEIRA AUDIÇÃO
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ALMEIDA PRADO DESCREVE
À NOITE 0 AMANHECER

CADERNO

)

a quatro mãos, ela fazendo o
solo e Almeida Prado executando a redução no segundo piano.
— Não joi o ideal — diz
—
mas a experiência valeu.
ele
O Outono de Varsóvia é sem dúvida o festival de música contemporanca mais representativo do momento c foi uma hanra para mim estar ao lado de
mestres como Penderecki, por
exemplo, que lá estreou duas
novas criações: o Magnificat e
a Escada de Jacó.
A última obra de Almeida
Prado apresentada no Rio foi o
oratório Thérèse, L'Amour de
Dieu, que o maestro Isaac Karabtchevsky regeu ano passado com a Orquestra Sinfônica
Brasileira, num dos acontecimentos mais importantes da
temporada de 1975. Nela, o autor revelava um profundo sentimento de religiosidade, descrevendo com orquestra e coro,
dois atores e duas solistas, a vida de Santa Terezinha. Um tema que dificilmente se encontraria no catálogo de obras de
um jovem compositor dos dias
de hoje.
— Minha música traduz
inevitavelmente a minha personalidade e a religião faz parte
dela. No momento, procuro a
religiosidade não só nos temas
sacros, mas em todas as manifestações humanas. Ao compor,
quero transmitir o que há de
mágico e sagrado nas coisas
que nos cercam e no que sentimos. Quero descrever o medo,
a alegria, o êxtase, o pânico, o
silêncio. Quero dar à religião
um sentido de vida universal e
atual.
Além de Thérèse, Almeida
Prado compôs Jerusalém (para
soprano e três grupos de

percussão), outra obra diretamente relacionada com a tematica religiosa. A peça foi coreografada pelo Bale Stagium e
hoje se constitui num dos
maiores êxitos do repertório
desse grupo. Mas não é somente
nessas composições que enconIramos o cunho místico da personalidade de Almeida Prado,
presente na maioria das suas
criações, desde os Pequenos Funerais Cantantes, peça que o
lançou definitivamente como
compositor, dando-lhe o Io Prémio no Festival de Música da
Guanabara (1968). Essa vitória
lhe proporcionou uma viagem
à França, onde estudou durante cinco anos com Nadia Boulanger e Olivier Messiaen —
outra rara personalidade mistica entre os compositores do
século XX — de quem assimilou a linguagem transparente e
luminosa.
Atualmente, Almeida
Prado é professor de Composição na Universidade áe Campinas, prosseguindo paralelamente sua atividade de compositor e concertista, da qual o
último grande êxito foi o reclíai de suas obras realizado em
novembro passado no Purcell
Room, de Londres. Por encomenda do Itamarati, ele acabou
de escrever Rios (para o ptanista Antônio Guedes Barbosa)
e já pensa nos próximos compromissos que deverá cumprir
no exterior. Em outubro, particlpará do simpósio da Sociedade Internacional de Música
Contemporânea (SIMC), em
Boston, onde o seu Portrait de
Lili Boulanger (para quarteto
de cordas, piano e flauta) será
a única peça a representar o
Brasil.
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dezembro, o calendário de atividades
da Sala Cecília Meireles prevê 280 rea— anuncia a nova diretora
ATÉUzaçõea
(tomou posse há pouco mais de 15
dias) da casa. Mirian Dàueiabérg, professora
da Escola dc Música da UFRJ. formada em
muslcdíõgia pela Sorbonne c pelo Conscrvatorio Nacional de Paris.
— A Sala — ela rcconlvxe — não é o lupor causa
ideal
para concertos sinfônicos,câmara,
par
no
de
ópera
a
Para
de sua acústica.
entanto, desde que equipada com os elementos cênicos indispensáveis, já prometidos pela
Funterj. reúne condições plenamente satisfatórias. Para as companhias de bale de penão
queno porte, também. As grandes é que
terão nenhuma possibilidade de aqui se apresentarem.
A temporada que hoje se Inicia se desdnbrará em quatro ciclos e cinco séries de apresentàções. Já segunda-feira, abrindo o ciclo dc
música de câmara, estará se apresentando o
conjunto Ars Barroca, que será seguido, ate
outubro, de grupos tão importantes como
o Wawerly Consõrt, dos Estados Unidos, o
Bcaux-Aris Trio. da França, o Quinteto de
Zurique, o Quinteto cie Stalder e o Quarteto de
Cordas da Holanda.
De 6 a 14 de agosto, se realizará o ciclo
Haendel-Bacli, numa promoção conjunta
cio JORNAL DO BRASIL, em comemoração
aos seus 85 anos, e do Goethe Institute. Sob a
regência do maestro Karl Richter, virá para
esse ciclo a Orquestra Bach, de Munique. Outrás presenças já asseguradas para essa semana: Gabriele Fuchs (soprano), Anna Reynolds
(contralto). Dicter Weiman (tenor) e Ernst
Gerold Schramm (baixo), alem do violinista
Leonid Kogan.
O terceiro e o quarto ciclos serão o de violino — com Christian Fercas, Salvatore Accardo, Franco Gulli. Vladimir Spivakoff e Henry
Szering, entre os violinistas estrangeiros — e
de Brahms, em junho e julho, para o qual
estão convidados o Trio de Trieste, o Quarteto
Beethoven de Roma, André Mavana (cello) e
Salvatore Accardo (violino)
Entre as séries, o Panorama do Piano
Brasileiro, de abril a agosto, com a participaçáo de 12 pianistas nacionais. Na primeira
quinzena de outubro, a Série de Música Viva,
com obras de autores contemporâneos.
Na Série Noturna, a professora destaca
três apresentações: no dia 13 deste mês, uma
das mais importantes peças do Padre José
Maurício, Matinas de Finados, para dois coros
a oito vozes, com a Associação do Canto Coral,
sob a regência de Clcofe Person de Mattos; em
outubro, pela primeira vez integralmente no
Brasil, o Catálogo de Pássaros, de Olivier Messiaen: e o programa em homenagem ao centenário de nascimento do compositor espanhol
Manoel de Falia, que incluirá o concerto para
cravo Psyché.
A Série Vesperal, de maio a outubro, às
sextas-feiras às 18h30m, a preços populares,
apresentará, além de músicos nacionais, o violonista Ernesto Bltteli e o pianista Elizo Virsaladze.

Ronaldo Miranda

Aurora é a busca da luz.
Com essa frase, o compositor paulista José Antônio de
Almeida Prado define sua peça
para piano e orquestra — a estréia de hoje à noite na Sala
Cecilia Meireles, no concerto de
abertura da temporada musical
da Fundação dos Teatros do
Rio de Janeiro, com a Orquestra do Teatro Municipal sob a
regência de Elcazar de Carvalho.
Por que "a busca da
luz"?
Porque procuro transmitlr a luz através do som —
diz Almeida Prado. — Fiz uma
ixposição sonora de um fenomeno da natureza — o amanhecer — procurando descrevê-lo
musicalmente. Toda a peça se
baseia num intervalo de segunda menor, mi-fá, percorrendo-a
como um eixo. No inicio, a partitura gera uma sensação de
caos, de indefinição, de falta de
contornos. O piano toca na região grave e as cordas emitem
tonoridades propositadamente
confusas. Aos poucos, a atmosfera vai-se tornando mais ciara, e um outro intervalo, agora
de terça menor, ré sustenido-íá
sustenido, aparece como uma
dominante para se contrapor
ao primeiro. Ao final, tudo está
incisivamente nítido, toda a orquestra participando, com o
piano, da execução, num clímax em que os metais e a percussão têm junção de grande
destaque.
Aurora foi composta de
abril a julho de 1975 e dedicada
à pianista Sônia Muniz, que dcveria estreá-la com Eleazar de
Carvalho no Festival Outono
de Varsóvia. A versão orquestrai, contudo, não se realizou,
mas Sônia Muniz apresentou-a
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Como atividades paralelas, prosseguirão
as exposições de artistas plásticos no foyer da
Sala, inaugurado como galeria em outubro do
ano passado. A primeira exposição será inaugurada hoje: 30 estandartes em fibra, de Iazid Thame, à mostra até o final do més.
No auditório Guiomar Novaes, no íundo
da Sala, com 120 lugares, serão dados cursos e
conferências sobre temas ligados às atividades
da casa. Já estão programados, para agosto,
um curso ministrado pelo baLxo alemão E. Gerold Schramm, e para setembro, outra pianista brasileira Yara Bernett, há muito morando
em Colônia, na Alemanha.
— Pretendemos que a Sala seja não apenas um local de espetáculos, mas um centro
irradiador da cultura musical, objetivando,
enprincipalmente, um contato mais estreitooportre os jovens profissionais, que não têm
tunidade de estudar com artistas estrangeiros.

A RENASCENÇA
Uma tradição em móveis de estilo
e decoração de alto luxo desde 1922
Venha nos visitar c conhecer
a nossa nova e suntuosa mansão»
com exposição permanente
nos 3 pavimentos

RUA DO CATETE.194-196
Esq. Corrêa Dutra

Estacionamento Privativo dos clientes.
(Entrada pela rua Corrêa Dutra, 120)

A Série Domingo Jovem, que se realizará
durante os meses de outubro, novembro e dezembro, dará oportunidade aos novos talentos.
O que apresentará este ano não é a únfca
"ainpreocupação da professora. Um projeto,
musica
de
da embrionário", de apresentações
clássica para crianças, a ser realizado em 1977,
é tema de estudo:
— A criança tem poucas opções de divertimento. Aos domingos, só o teatro iniantu, o
cinema;
parque de diversões, um ou outro
na nada.
nao
musicais,
espetáculos
a
Quanto
imE o que iá foi feito me pareceu ura pouco
realiza»er
só
Nosso
poderá
projeto
provisado.
do com a ajuda de uma equipe de psicólogos
que
infantis, diretores de teatro, coreógrafos,
fariam um espetáculo onde a musica clássica,
foscolocada de maneira sedutora e acessível,então,
se a temática principal. Sena fácil, musi<
criar o hábito e o gosto por esse tipo de
asca, na criança ainda receptiva. Estaríamos Oaamanhã,
de
que
a
sim garantindo platéia
rá condições de sobrevivência ao artista.
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Religião

Cinema

ALGUNS SALMOS

o FILMIi FALADO

Dom Màrcòs

Barbota

.
PRESENTO hoje ninl» alguns dos salas
quo venho preparando para
Edições Loyola, tomando por base a
versão do Pe. Ernesto Vogt, 8. J„ que
Amos
o que
tcEiie mais de perto o original hebraico,
em
emotivo íis vezes de algumas diferenças
apenas
relação às traduções que se be-selam apesar
no texto latino. Como o leitor notará,
as mesmas
da dlsposlçi-o gráfica, mantivemos
pos-sam
que
versos,
par*
nos
sílabas e acentos
eventualmente ser musicadas.
ou apreSALMO 127 — Para entendermos acontece
ciarmos melhor alguns salmos, como
quando
com os de hoje. 6 bom imaginarmos, em
que
a
situação
expressamente,
'.terto
X consta
sido compostos antes de serem tncorpoherdímos
.íado, na li.un.la Judaica, da qual ler
agora,
todo o Saltér_0. Para o que vamos
"imaginemos
um peregrino recebido em uma
cZ.cercada de oliveiras onde é convidado.a
da pai.«-ntar-sc à mesa da família, à sombra os votos
™
'
a
hospitalidade,
Ao agradecer
/dc felicidade, tnspiram-se c*l™^n™™"le
nty
em bodo o quadro que o cerca. Nada maüi
cristãos
usado
pelos
seja
este
salmo
tural quo
Como se
«obretudo na liturgia do casamento.
íaminossa
Igreja,
à
própria
aplique também
"feita és tu. que temes o
lia sobrenatural:
Do teu
Senhor/ e andw no seu caminho. // feliz//
e vlvcrás
comeras/
trabalho
próprio
Tua esposa e a parreira carregada/ no coração
da ousa.// Brotam teus filhos como as oliveiras/ em torno a tua mesa.// Eis eom «p»bens
De
será abençoado/ o que teme o Senhor!// feSlao te abençoe, e possas ver/ Jerusalém
dias,/
Ital// F. contemplar, ao longo dos teus
os filhos dos teus filhos!// Paz sobre Israel!
BALMO 125 — Na primeira parte do saldo
mo cxprlme-se a alegria do povo ao voltar
longo cativeiro da Babilônia, de onde consegue
escapar, como outrora do Egito, de modo quase inesperado, por Intervenção divina. Dessa
confiança em Deus brota a segunda parte do
salmo, onde suplicam que as sementes que
lançam de novo no solo pátrio produzam coIhclta abundante, graças ás chuvas que tornam férteis os desertos do Sul da Palestina. O
cristão e a Igreja conhecem também situaçõè.s de cativeiro e libertação, de semear parao
no vale de lágrimas
colher, e dc construir
"Quando o Senhor a Slão/ reReino de Deus:
conduzia os cativos,/ estar sonhando pensavamos.../ Tínhamos risos na boca/ e em nossos
canções.// Entre as nações exclamalábios, "Deus
faz por eles prodígios"./ Sim, por
um:/
e de alegria exultafez
maravilhas,/
nós
vamos!,/ Muda, Senhor, nossa sorte./ como a.s
torrentes do Su!:/ os que semeiam chorando/
colham a mesma entre cânticos!/ Saindo cmbora a chorar/ quem leva a sua semente,/ possa voltar entre hinos,/ trazendo os feixes nas
braços!" *
SALMO 15 — Davi. aconselhado a deixar
o pais porque o Rei Saul o persegue por toda
parte, afirma que aquela é a terra que lhe
coube, que o Senhor é o seu refúgio e fellcidade, que os compatriotas são a sua afeição c
que Jamais servirá a deuses estrangeiros. Dlante de tal amor. o Senhor, que o inspira e
acompanha, revela-lhe que a morte não terá
a última palavra e que, ao contrário do estado de torpor Imaginado pelos Israelitas, a vida
eterna é gozo e plenitude. Tanto Sáo Pedro
(At 2. 24-28) como São Paulo <At 13, 30-37)
mostram que esta passagem, sobretudo a promessa da incorruptlbllldade, não se aplicara
apenas ao autor do salmo, mas só se realizou
plenamente no Cristo, preflgurado por Davi e
penhor da nossa ressurreição. Este salmo é
também o mais adequado aos que se consaDeus pela vida religiosa ou o sacergram a "Ouarda-me.
ó Deus, em ti busco redócio:
íúglo./ Disse ao Senhor: "És tu o meu Senhor;/
nào tenho outra alegria além de ti!"// Quão
grande é a afeição que me insplraste/ pelos
santos que habitam tua terra!/ Multiplicam
no entanto suas dores/ os que seguem os deuses estrangeiros./ Não tomo parte em suas 11bações,/ nem passarão seus nomes por meus
lábios./ Porção da minha herança e do meu
cálice/ és tu, Senhor, que guardas meu quinhão./ Caiu-me por sorteio a melhor parte,/
enche-me de alegria a minha herança!/ Bendigo a Deus, porque ele me Inspirou;/ fala-me
o coração mesmo de noite./ Ponho .sempre o
Senhor diante dos olhos:/ não posso resvalar
se o tenho ao lado./ Meu coração se alegra e
exulta a alma:/ repousará meu corpo em grande paz./ Não delxarás minha alma entregue à
morte/ nem corromper-se o corpo do teu serto./ O caminho da vida tu me ensinas,/ viver
Junto de ti é pleno gozo,/ delícia estar à tua
/Invlra I"
dextra!
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E CENSORES

"A
primeira página do Caderno B da ediçâo de 17/03/76 apresenta uma reportagem
intitulada A Censura Reprova Seus Censores,
de autoria da jornalista Rita Maria Lira.
Da reportagem constam Itens (adulterados) de um teste psicológico de valor comprovado, e que é apresentado ao leitor de forma
truncada* e Imprecisa, contribuindo para o
descrédito da psicologia.
•
Embora eu reconheça que seja praticamente impossível evitar abusos por parte da
-imprensa, principalmente no que tange a ma-teria cientifica totalmente Ignorada
pelos repórteres, parece-me oportuno que se alerte a
-repórter acerca dos prejuízos que seu ardor
sensaclonalistlco traz aos que fazem uma psi-cologla séria.
Aroldo Rodrigues, Rio."
N. da R. — A repórter nio fez sensaeiona.
.
lismo. Apenas reproduziu o que ouviu dos Interessados — os censores reprovados — a respeito do teste, que, como está dito na reportagem, foi sigiloso.
O METRÔ

E A CTC

"A escolha do
Jovem engenheiro Josef Barat para Secretário dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro foi um dos melhores atos
do Governo Faria Lima. Ai estão as obras do
Metrô, onde os simples buracos deixaram de
existir, em favor do trabalho intenso, e a CTC,
que deixou de ser um depósito dc ferro velho,
lançando 155 ônibus novos, inclusive na rentável linha Rio—Niterói.
Moacyr Torres Dias Ribeiro, Rio."

Al caria» doa liitoru teria publicada» ti quando
trouxeram assinatura, nomi completo • liglvil • andando.
_»_ot mat --do» uri» dtvidtmenle virificado».

utlllza-se o mesmo argumen
branco, limpo, sincero na maior. ,
dos casos, mas nem por Isto capa»
de revelar corretamente o problema,
A discriminação contra os pretos
não existe porque eles não possam
^^^^|
^H
9e£
_-_-----------i^-------ii
______________^uV^_____________^_______DIIVr_^_________^ ________B^^___H
penetrar no mundo dos brancas,
mas porque estão quase sempre
condenados a viver em condições
Inferiores, á margem dc uma sociedade materialmente mais desenvolvida. A discriminação se encontra
'___\W
*
___________________________________________________________________________________________*
mesmo é no fato dc que eles náo
possam ter o seu mundo, segundo
um modelo próprio, situação quo
^'fl
___.H
IK - ^&s não se resolvera
___p*
com o casamento
entre pessoas cie raças diferentes.
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Este Intelectual meio poeta melo
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publicitário, entre a segurança material garantida por Ema e o amor
por Cristina, entre oa amigos e a
W t____
raSl
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familia negra e as amantes brancas, pode servir como um exemplo
de um desvio possivel de um grupo
reduzido a uma participação lnferior. Pensar em sl mesmo como
alguém que deve reconhecer o seu
lugar pode dar como saida o desejo
_mi_\- '• Wk
\
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de namorar uma branca para subir
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na vida. Mas, dc fato, o que o perZózimo Bulbul e Renée de Vielmond: Compasso de Espera
-sonagem central de Compasso de
Kspera representa é aquela geração
(mais branca que preta) que Antude uma geração em crise, que não
presentada no filme pela mãe e peconversa natural para aumentar o
nes Filho define como pessoas em
Ia Irmã Zefa (ou pelos três trabapodendo ou não conseguindo agir,
constraste, manter apenas as traços
crise porque não podem ou náo
lhadores que encontra ao sair de
deitava falação pelos botequins da
fortes, o preto o o branco. A câmara
conseguem agir, e deitam falação
uma festa, de madrugada, melo
vida." A palavra cm lugar da ação,
no.s botequins da vida. Os problemas
pode estar até afastada e filmar de
bêbado) e uma posição Intelectuaa presença excessiva de diálogos c
longe, mas as vozes permanecem
entre pretos e brancos existem enmonólogos, não se trata, portanto, lizada, mais ou menos Importada
sempre em primeiro plano. O cenatre nós em tons mais cinzas (o que
das lutas do negro norte-americadc um simples recurso de encenario e o comportamento do.s personào o faz menor, mas slmplesmenrepresentada
no.
por Assis, que preçáo, mas dc uma característica próte mais difícil dc localizar) e por
ni-gcns podem até sugerir uma conga a separação entre brancos e
pria destes personagens que entreversa Informal, descontraída. Mas
Isto este exagero nos contrastes
melam suas conversas com citações pretas.
funciona mesmo é como aproveitanum bate papo num bar, numa fesa Sartre, Luther King, a Malcom X
O problema é saber se este quamento de um colorido real para
Uva noite dc autógrafos numa lic aos Panteras Negras, destes per- dro reflete corretamente as relavrarla, numa reunião com clientes
pintar melhor uma Imagem alegosonagens aue parecem todos nasnuma agência de publicidade, ou
rica desta terra de ninguém onde
ções entre brancos e pretos na sociedade brasileira.
se encontra uma geração de artisnum encontro amoroso, a.s pessoas cldos dc uma frase de Millor Fertas e intelectuais doentes feridos e
falam Invariavelmente de forma nandes, repetida pelo protagonista
Na praia, na primeira cena do
numa entrevista de televisão no coInseguros, que falam multo, que se
rebuscada e tensa. A rigor não confilme, as filhos de Ema pedem a
"No
Brasil não exisenganam com palavras, que morrem
versam entre sl, falam diretamente
meço do filme:
Jorge para náo aparecer em públite preconceito de cor porque o neco ao lado da mãe, a fim de evitar
pela boca.
para a câmara, se explicam, se coníessam para o espectador.
comentários desagradáveis e situagro conhece o seu lugar".
ções embaraçosas para todos. Mais
Para organizar sua conversa soOs dialogas dizem tudo, e por
tarde, também numa praia. Jorge e
Isto mesmo o corte das vozes na bre preconceitos de cor Compasso
Comp*.to dt f._""«
Dir«(ío, rot-aíro «
Cristina são surrados e humilhados
cena em que Jorge e Cristina silo de Kspera parte de um preto que
F0.09.jf_a d*
produçio d« Antunvt Filho
um
de
I>or
lugar,
como
grupo
pescadores
funciona
seu
que
Jorg» Bodantky (om prvlo •
tento). Mon..
agredidos r.a praia
resolveu desconhecer o
"obrinão
aceita
namoro
entre
um
o
pregtm d« Charlai Fornand Mondai dt Almt-id*
ainda que para Isto se veja
um recurso para aumentar a vioMuiict d« Vícanto dt Paul* Salvia. Ctnártoi
to c unia branca. l'm pouco antes,
lência da ação. Um som distorcido
gado a engolir sapos 24 horas por
dt laontt Kltva. Intérpretes: Zóiim© lutbul
durante
uma
entrevista
na
telcvienquanimagem
a
sobre
Jorge,
e montado
dia":
poeta, publicitário,
(Jorga). .Unia d* Vltlmond (Crtitína). Ilida
são, Jorge pergunta ao entrevistaeducado quando criança por um
to se retira o principal elemento de
Palmar {[mt). Antônio Pitanga (Altit). Kador branco se por acaso ele deixaligação entre o filme e o público, milionário sem filhos, sustentado
rln Rodrlguet (Infri-). l-l
Gircll (Zofl).
ria sua filha casar-se com um
as falas das personagens.
depois de adulto pela amante branSttnio Garcia (Radar). Auguito Baront (Or
jovem
traele
preto.
em
agência
ca,
da
dona
que
Matado). Cattano Ohtrard (Sonadtt). CUit
falado,
Ê um espetáculo multo
Unia outra vez, para denunciar
"porque a
Si ninai (mia dt Jorqa)
Dittribuifto da imbalhava. Ele é um melo termo enexplica o seu diretor,
a
existência
de
cor.
de
krtfilme. Iratil, 1970.
preconceito
tre a condição média do r.egro. rcverborragia é qualidade negativa
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José Carlos Avdlar
¦I ¦-¦ M Compasso de Espera
7 _ primeiro filme do dl•
MJ
retor de teatro Antunes
U 7
Filho, realizado em 1970
e só agora lançado coÈ"J
™
.
mercialmentc — a vlsáo
do espectador é Inteiramente conduzlda pelos dialogas. Por exemplo:
depois de uma discussão entre Jorge
e Ema a Imagem permanece sobre
a mulher, sozinha na sala de reuníões da agência de publicidade.
Mas o som dá um salto à frente,
e o espectador Já pode ouvir o começo do diálogo de um plano que
só dai a pouco aparece na tela: na
sala dc seu apartamento Jorge conversa coni Cristina, deitada r.o
quarto, por melo dc um walkle
talkle.
Este adiantamento do som, usado todas as vezes em que c preciso
.saltar de uma seqüência para outra,
demonstra bem a estrutura narrativa deste filme, em que a bonita
Imagem em preto c branco funciona só como Ilustração de uma lista de dialogas. Os personagens falam o tempo todo, c a faixa sonora
é feita apenas com as vozes dos
Intérpretes, pois as Interferências
de ruidos ou da música são raras
e mantidas a melo volume.
A expressividade das cenas nasce dos diálogos, que Jamais se rcduzein a um simples complemento
natural da ação. Pouco provável,
por exemplo, que a conversa com o
empresário de sotaque alemão na
agência de publicidade possa ser
tomada como um diálogo natural
entre um cliente e seu publicista.
Ha uma exagerada falta de tato no
argumento apresentado pelo cmpresárlo para demonstrar a incxlstonela de preconceito racial (além
da mulher branca cm casa ele tinha "uma negrlnha formidável conio amante"!, igualmente r.üo paréce multo natural a explasào dc
Jorge no Instante em que se despede de Ema á porta do bar onde
Ia ao encontro de amigos. Não 6
uma discussão entre amantes, mas
uma confissão de desespero Jogada
de uma só vez. sem pausas, num
texto poeticamente organizado.
Mas as falas de Compasso de
Espera são todas assim, eliminam o
colorido e os meios-tons de uma
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A FRAUDE EMMANUELLE
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INTERNACIONAL... Depois de selecionar pela Terra,
os maiores astros circenses e os mais sensacionais
números com animais amestrados, Orlando 'Orfel,
a partir do dia 16, colocará em pauta o Festival
Mundial do Circo, no Maracanãzinho. Aguas Dancantes • Flutuantes, apresentado por Frederico Orfei, sucessor de Orlando, é genial.
___H_______Í___

Elv Azeredo

í*a

*
^^^_B^^^^__3___________c _'**¦___«.
JkÀ' ___ÍÍ_)_ÍlÍ________fl__H_____ Bi*.- ' I ':
•^.9*^yw^_sK_f___\\\t^'M
í
__W_\
\\\__\___ifl\k
'.-*"*-iEqp^r
'I
|
I
'
*wí
»¦
•j____W\W
Bj I i
W
^EdflfüL

BtJtifc-S^Laa
__dFf0___F^M
K^K_k__M___H -__mÊ_\ L ^W

El-_H_______ '
________

^

_____¦__ .^B
__k---^______l

B I È^fle,
^^^Bl
___________ ¦ I f >»&.>'£'

^___
^B

R1 5^"^*«J_J_'
^^
V *
\W^A__iWb JÊm :" *^_\\W ^Kn \w_\__
_____¦
^H
H__
______p^k ¦'"¦¦'^'vm

\\_____\_\__\

__W-vm____\__m ^B
~ti^__\W\

_______B^^^^^^____r

_fw_______________________________________.

__m

______>

Wv^^

i___W

____H

______ .'

-^\M.Í

^^_WW
. ^ÊÈti____*'
fl^.^_W__W\____. ^^_________
*4__B

BL

______^hHl_

^B ________________¦_

BH ___________.,>

__h__í^^-____I _______H_à k

_____l__fl

~j__m fc^^f
-*
^v____________Til
_

w

^ M

^*

^M^nM _____________
jriMflB
^B^
^^^í_i____V^ -__-_-__!

__W____\

?

_________

tr
BOA DOSE. Anfio ao reifaufrinta Concorda, o Sptd»!'
Bar, -t Pç,.i. G*l Glorio, em Ipanema., conta co<^ l^
'al-n'oio».
Cario» Vinha» (foto). • coniunto. Nio m.no»
Rcnnie MeiQuita t «roup embalam com lô. Aure* fA*ttint • Grac.nha É uma opção dt lu»o, po»to qu» vtm
M.nu
reunindo bra»o_» • «itirpe» do mundo Inttlro
Mairret polido melhor
_o»to. Decoração iunti.o«a,
glola». Tel.1 287-1354.
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Erika Blanc, Emmanuelle
falsificada na Itália

A Emmanuelle em cartaz,
apropriação do titulo famoso

fraude começa nos
titulos originais e
para o Brasil, que
visam iludir o esA
pectador, levandoo a crer que estará
vendo o
pornográfico,
medíocre e badaladissimo
Emmanuelle, realizado por
Just Jaeckin a partir do 11vro de Emmanuelle Arsan
tambos, a subliteratura e o
subfilme, proibidos no Braitalosil).
Co-produção
francesa, traz dois titulos
estrangeiros: Io (Eu), Emmanuelle e Un Jour Avec
(Um Dia Com) Emmanuellc. Esfranhametife, quando
se sabe como os direitos autorais são rigorosamente
defendidos em paises como
a França e a Itália, a cópia
em exibição 710 Brasil tem
(impresso náo aqui, mas
no exterior; o iitulo Emmanuelle. O mais estranho,
porém, é que a Censura
brasileira tenha admitido
em seu certificado o titulo
cofusionista. A partir deste precendente qualquer
produtor ou distribuidor esperto poderá solicitar para
qualquer fitinha idiota o registro do título de qualquer
obra famosa e proibida ,
como O último Tango em
Parts, Laranja Mecânica,
Zabrlskle Polnt, Pânico no
Parque (que seria proüaüelmente o titulo do vigoroso
filme contra o uso de entor-

pecentes Panlc
Park, Z, etc..

in

Needle

Antes de outras considerações diga-se logo que a
falsificação de Emmanuelle
não poderia ter sua exibição aprovada em cópias tão
afrontosamtnte inidõneas.
Qual o laboratório? O
nome de laboratório deveria
/(jurar obrigatoriamente
cm todas as cópias de filmes inclusive a fim de resguardar o prestigio dos laboratórlos naclonats respeifdueis. -.parenfemenfe o filme entrou em laboratório .
aqui antes da vigência da
obrigatoriedade d e copiagem no Brasil. Antes da
adoção desta medida já circulavam no Brasil (via distribuidores de filmes europeus) péssimas cópias feitas
110 exterior. Mas, qualquer
que seja a origem do trabalho, não se compreende que
se permita a circulação de
cópias como as da pseudoEmmanuelle, filmada em
Eastmancolor. Em nenhum
lugar do mundo, fora da
marglnálla, existe o padrão
dc fotografia visto (aqui)
nas cópias deste subfilme.
As figuras humanas e os
cenários são injwtffdos por
um branco irritante — freguentemente esverdeado —
que apaga o que está situado à distaricia nos exteriores. Há manchas passeando pelo corpo dos persona-

gens t pela superfície dos
décors. Em várias cenas as
figuras parecem consumidas por hepatite ou vítimas
de invisíveis vampiros.
Agravando o panorama a
co-produção italo-francesa
chega com gélida dublagem
em inglês.
O filme não è pornográfico. E" doentio. Nào vou repisar a velha discussão sobre a natureza da pomografia. Emmanuelle, o iegitimo (proibido) é pomográfico. Mas explora abertamente a sexualidade, algumas de suas variantes
(aceitas ou não pelos códigos de moral), chega a procedim entos considerados
perversos. Mas a protagonista do filme de Just Jaeckm é uma mulher normal
que se envolve em experiências eróticas procurando
ampliar suas potencialidades como mulher. Pelo
vienos não i um filme doenfio e de falsa pose moralista como o espetáculo em
cartaz.
O falso Emmanuelle íafé
não escandaloso em paralelo com muitos outros filmes
em circulação por ai) é depressivo. Aborda o sexo
como algo maligno, destrutivo. Por não encontrar o
"amor ternuque chama de
ra" (que lhe teria sido revêlado, sem realização por um

professor amigo do pai) a
personagem passa de homem a homem sem esconder sua repugnância pelo
"amor vioque classifica de
lência". Há até uma experiência lésbica (não consumada) no interior do banheiro
de um restaurante. Como
observou alguém, a Tailan.
dia do filme de Jaeckin parece um club Medlterranée
para exacerbações sexuais.
No pólo oposto, a metrópole
poluída do filme em cartaz
parece representar a inuiabiiidade desfe mundo para
os que acreditam no amor
e em relações sexuais harmoniosas. Um filme que
parte de uma protagonista
de estofo romântico e que
se disfarça de moralista a
fim de chegar à vizinhança
da pornografia sem esbarrar em insuperáveis problemas de censura. E, sem
dúvida, um programa tão
tedioso quanto primário.

Ir*»
Ilintoi
EMMANUELLE
Blanc, Adolfo Coli, faolo Flrrirl,
Mitla Sinnonn.r o outrot. Dir«(to:
C.iaro Cimviri. lotolro: Cini.iri,
com colaboração di Oiuwppi Mangiono. Bundo
t-qraç-o 68, dl

m novoli DeiinGraiielli dl Proi-

Fotogrifii
(titlmincolor):
poro.
Oianni
Mútici:
Calono.
Cláudio
Co-produção italo-frincoti:
Forrio.
Ko.int (Milão). Efcino (Pirit). Di»tribuição: lipiano filmn.

CHEGOU, VIU E VENCEU. Refiro-me ao Cabaretfssimo, inusitado show que acaba de estrear na Sucata.
Direção de Paulo-Guilherme e produção de João loredo. Elenco internacional, retratando os maiores sucessos de Frank Sinatra, Al Jolson e outros. São 26
De 3a. a doquadros em 80 minutos ininterruptos.
mingo, à meia-noite. Tel.: 274-7999.
*
*

Áurea
VIP IM SIG-CIOSE. Sally B-ldw.n (foto), com
Martin» « o coniunto de Eduardo, atuam ã» 2?h no|
Amirican-S-r 704. A» 23.30H, Fernando loca e o vocal,
leila, Dori « Mircio. participa. Aot 30 minuto». 0»marj
Milito entri «m cena, com conjunto t o trio, Oiavin,
— ao lado Mirii Alice e Mircio lott. No Mirio
cardiplo tofittlcado, • no MiVono». o ii-i acontece
WW __-.'*,i-------B_l
em tua plenitude. Tel.: 27.-4097.
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RECORD DE COSTUMES. Caribe da Rocha, dos mais
dinâmicos diretores de nossos últimos tempos, prova
e comprova que Rirmos do Brasil, espetáculo gigantesco do Nadonal-Rio, é nossa música folclórica à
flor-da-pele. Marlene, Nora Ney e Jorge Goulart, lideram grande elenco. Coreografia de Leda luque.
Chiqulssimo. Tel.: 399-0100.
*
*

K

O QUE HÁ PARA VER. Carlos Machado reaparece no
Vivar*. Recento mujicil, anvolvondo nomes como o dc
lady Hilda (foto), Sônia Santot. Banda do Maettro Cipó
— que ainda toca para dançar — Samba-4, S:dney
Maqal. Lucy Gondar, paitittat, ritmittat e mulata», entre
modelo» e bailarina». De 2a. a sábado, it 22h. Av.
247-7877 •
2*.6. Telt.:
Mello Franco,
de
Afranio
267-2313. Beleza • charme...
-t
*

CONTENTAMENTO GERAL. Toda sexta-feira vem sendo realizado, no Tívoli Park da Lagoa, o Dia do»
Brincalhões. Crianças pagam 25,00 e adultos 30,00,
tendo o direito a usufruírem das atrações importadas, confortáveis, seguras e autênticas, que tornam
este parque de diversões dos melhores. De 3a. a 6a.,
lóh, Sáb., 15 e dom., ÍOh.

„

*

.

_

PI

ROMANTISMO E EUFORIA. Tem Cami... Tam C*nortn._ £
.
encerra doi» ladot da música popular braíileira, conforme o próprio nome «tclarece. Diriaido e coreografado por luiz Boronini, e»te thow de Expedito Fao-1
Altamlto Cargioni. No Rincio-Gedcho da Tiiuca, com
*Q
rilho (foio). Ademilde Fonseci. Sônia Machado e oulros.
23.30h..
Sibado,
23h.
Dom., de 3i. a 5i., 22.30h. Sexta,
Tel.: 248-36-3. Da classe...

m.

JI

*
*
PIMENTA E SAL Ji às 17h estão abertas as portas
beberide Café-Concerto Rival na Cinelândia. Entre
temcategorizados,
gogofliH*
canapés
cos gerais e
Atr-rco-e..
de
Show.
20,30h,
peram o ambiente. Às
LeiÀs 21,30h, O Pecado tó com Capital, com Carlos
Revista
•
Isto
Acontece:
te. Às 22h, O Impossível
ei lh, Elas Transam por Baixo.
Sirthi e contava ao Ivon Curi
DESTAQUES Aliiro Zarur jantando no
veto de louvor na Câmara por
que teu Jornal ala Pai recebeu
• Aérton Peilinge.ro topa comigo
tolicilaçâo do Dep. Nina Rlbeito
comemorana Churratearia do Um • garanti que o seu programa
serí fabuloto .
milionísima apresentado, na TV Tupi.
tivo 4 milion-é-ima
mundial di pcrmsnèncli
que com Isto vai tornar-si O milionário
no

ar om televlslo.
Noticia» paia esti

seçio,

leis.:

243-7092

e

243-S294.

CADERNO B

TI-IlHA A1IIIASAIIA
a O Rio dc Janeiro e.stá a um
posso de se tornar uma cidade
inabltável. E nào está longe o
dia cm que as pessoas pensarão
duas vezes antes dc por os pés
fora de casa. A simples função
de ir e vir tornou-se uma ativldade perigosa, expondo o cidadào, ao mesmo tempo, ao
constrangimento de sc locomover entre escombros c à temeridade dc enfrentar a falta dc
espírito público da maioria, em
parte estimulada pela confortável, embora ineficaz, posição
de rclax assumida pela administração quando se trata de
atacar os problemas graves da
cidade.
O percurso de aproximadamente 14 quilômetros que leva
dc Ipanema à Avenida Brasil
reservava ontem de manhã
uma gamk tão variada de surpresas e peripécias às milhares
de pessoas que o cumprem diariamente que vale a pena rclatá-lo.
Como o citado percurso não
tem nada de característico ou
especial, sua projeção para o
resto da cidade fornece uma
imagem bastante próxima de
como anda o decor que inspirou tim autor, bom poeta mas
péssimo futurólogo, a chamalo um dia de "maravilhoso".
Comecemos o nosso movimontado cross country urbano
pela Rua Pmdente dc Morais c
tentemos chegar à Avenida
Brasil.
Dc inicio, alcançar a Lagoa
pela Rua Anibal de Mendonça,
de modestas dimensões, revelava a existência de dois novos
buracos, amplos, profundos,
confortáveis, abertos nas últimas 24 horas.
A esta primeira etapa se sucedia uma segunda, formada
cspêlo sinal que funciona na Pesquflia da Avenida Epitácio
soa com a Rua Garcia d'Ávila,
local dc um comercio marginal
variado que vai da venda dc
caixas dc chicletes a plantas,
passando por limões, biscoitos c
acessórios para automóveis.
Superados os dois primeiros
obstáculos, o motorista podia
rolar em calma pelo menos umas
duas centenas de metros até
encontrar o Viaduto Augusto
Frederico Schmidt, onde estava
instalada, na pista da direita,
na descida, enguiçada e sem o
triângulo indispensável, uma
Variant branca.
Mais alguns metros sem percalços e quem seguia pela Lagoa era obrigado a ultrapassar
novos buracos, estes sofisticadamente cobertos por chapas
de aço, já empenadas tanto
tempo faz que ali estão.
Um pouco adiante, no ponto
onde tem início a Fonte da Saudade, novas obras de retificação da calçada reduziam à metade a pista de rolamento.
Quem continuava beirando a
Lagoa, atingia logo em seguida
outro ponto de comércio florescente.

a Os poucos minutos durante
os quais o carro ficava retido no
sinal eram mais do que suficientes para exibir ao motorista,
á direita, o cartaz cm franga*
lhos de um espetáculo teatral
que saiu dc cartaz há meses c,
a esquerda, o lamaçal c as poças que transformaram o refúgio que divide ns duas pistas
num charco.
a Uma vez dentro do Túnel
Rebouças, precedido pela berrante indicação que comunica
o total dc carros multados na
véspera, crescia à frente do pára-brisa de quem ia a traseira
de um TL amarelo, táxi, cujo
impune c sem ser
motorista,
molestado pelo, dizem, intenso
policiamento do local, trocava
tranqüilamente o pneu furado
na pista da esquerda, ignorando o acostamento, construído
precisamente para socorrer esse tipo dc emergência.
a As emoções preparadas pelo
túnel não sc esgotavam ai. Lo*
(jo adiante, cra-sc desafiado a
terçar armas com o histérico
motorista, um cabeludo gordo
dc má catadura, do Opala dc
chapa FA-4340, equipado com
acrofólios, entrada dc ar, descarga barulhenta c outras exccntricidadcs, que ziguezagucava entre os carros fechando
quem lhe ousasse fazer frente.
a A etapa seguinte previa aiguns momentos dc tranquilidade, em que os sobressaltos de
motoristas e passageiros sc rcsumiam em devassar as intimidades reveladas pelas janelas
dos edifícios marginais ao Viaduto Paulo dc Frontin.
a Sua duração, porém, era
curta. Um pouco à frente, dcsembocava-sc na confluência
da Avenida Presidente Vargas
com Francisco Bicalho, área de
topografia rica c variada, pois
alterna colinas dc lama, matagais hirsutos, crateras perigosas. Dando cor local, três laboriosos camponeses sc entregavam a trabalhos dc enxada —
uma cena campestre folclóricamente representada em piena cidade.
a A atmosfera campesina cedia lugar metros depois a um
corredor, a Francisco Bicalho,
limitado por dezenas de buracos de lama pútrida e malcheirosa à esquerda e obras de correção da rua à direita, e que
conduzia direto ao Viaduto do
Gasômetro, em cuja rampa dc
acesso os carros são catapultacios por uma fenda de mais de
um metro que ocupa toda a pista da esquerda.
a Driblado mais e#sc obstáculo, chegava-sc finalmente ao
fim do (meu) itinerário, o
JORNAL DO BRASIL, acessivel por uma pequena rua lateral, da qual saíram repentinamente na contramão dois automóveis, um dos quais o Opala
oaramelo de chapa HC-5431.
a Uma freada brusca, o susto
de praxe e o objetivo final acabou finalmente sendo atingido
sem maiores contratempos.

LIXO
ETERNO
Assim que conseguir recolher a
primeira mcla-dúzla de taxas de
lixo das redondezas, a Prefeitura
pode começar a pensar em promover uma limpeza na escadinha que
liga as Ruas Sambaiba e Aperana,
no final do Leblon.
"O caminho, usado diariamente
por centenas de moradores — muitos dos quais mulheres com crianças a caminho da praia — não vè
uma vassoura ou um balde dágua
há muitos, muitos meses.

Cortázar
no cinema
a O conto O Perseguidor, do argentlno Júlio Cortázar. vai para o
cinema, levado pelo diretor mexicano Juan Montezuma.
a O filme marcará o dêbut no
cinema do saxofonista Dizzy Gillespic, velho amigo de Charlie
Parker, também saxofonista, c em
ouja vida se Inspirou Cortázar
para escrever o conto,
a No elenco está também Sidney
Poitier e, se o orçamento permitir,
como convidada especial, Liz
Taylor.

JORNAL DO BRASIL

D

Rio cie Janeiro, sexta-feira, 2 de abril de
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Quem chega
Amanhece hoje no Rio, vinda de Paris, a atriz
a
francesa Marlene Jobert, uma das últimas convidadas a chegar para a semana de inauguração do
cine-clubc do Mcridion.
Marlene Jobert fica até segunda-feira no Rio,
a
comparecendo hoje a meia-noite à exibição dc Hisfoire tTAdèle H, de Truffaut, e à projeção, no domingo, de Hollywood Rock, do brasileiro Marcelo
França.

Rocla-viva
a O Intenso festival de liomcMari'na gens à Embaixatriz
Edlth LcRcndre teve seqüência
ontem á noite com um jantar
oferecido por um grupo de amigos no Country.
a Termina linje na Galeria <l.«
1'raea a exposição de Milton Dacoita — a mesma, que »tur na
semana que vem par» a Yayny
Gallery, de Tóquio.
a Os 70 anos do Ministro JoSo
Lyra Filho serão comemorado.-,
pelo Tribunal dc Contas do Estado. onde ele pontificou até se
aposentar, com uma sessão .<oIene no dia 22.
a Florinda fluirão, emerciurln
de uma raudalosa beija-flor.
Marina Clcofna e llelmut Bcr(rer mudaram o disco e apareceram anteontem à noite no Speciai, onde estavam também l.ais
e Hiifo Gouthier.
• José Zanini Inaugura hoje
uma exposição dc seus móveis
no Solar do Unhão, em Salvador. O Cônsul Jean-Domlnique
mor.tada e
Paollnl viu a mostra
adquiriu quatro "esculturas utíIltárlas".
a Está checando ao Rio uma
das maiores arqulvistas norteamericanas, Sra Virrlnia Mounce, que dará um curso sobre sua
especialidade.
a A Sra Maria Inès Piano inscre-veu-se na lista de senhora»
que movimentarão o anlvcrsário de Josefina Jordan, semana
que vem.

v: ir •&
Zico com
credito

Quem viria

A distribuidora no Rio do filme soviético Dersu
a
Uzala, Oscar 75 de melhor filme estrangeiro, está
negociando com a Embaixada japonesa a vinda de
seu diretor, Akira Kurosawa, para participar do
lançamento aqui da produção,
Apesar de rodado e produzido na União Soviéa
tica, a direção do filme foi entregue ao famoso
diretor japonês, autor de sucesso como O» Set» S»murais, Rashomon, Dodetkaden, etc.

D
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O futuro de Ashc
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1976

a O negro Arthur Ashe, o número 1 do ténis mundial rio momento, é hoje um dos desportistas mais bem pagos dos Estados Unidos.
Em 1975, o campeão faturou 1 milhão do dólares líquidos, segundo sua declaração dc renda.
a Aos 32 anos, possuidor do diploma de Administração dc Empresas da Universidade de Los
Angeles, presidente de duas empresas de
transporte e uma dc mineração, além de ser
o garolo-propaganda mais bem pago do esporte norte-americano, A.shc convça a pensar
numa carreira política,
a Enquanto isso não se concretiza, o tenista
garante o seu futuro; renovou na semana passada seus gordos contratos de publicidade com
a Adidas, Catalina, raquetes Head, American
Optical. American Airlines, Philip Morris,
Pneus Armstrong, Country Club Doral, em
Miami, assim como sua coluna semanal sobre
tênis publicada cm duas grandes revistas nacionais. Isso, naturalmente, alem do que embolsa cada vez que ganha uma partida de
tênis.
a Caso a idéia de entrar na politica venha a
vingar — e quem conta é a revista Black Enterprise — Ashe largaria o tênis em pleno apogcu como atleta. O que. aliás, muita gente duvida, já que a politica honesta que o campeão
se propõe a fazer não renderia nem de longe
o que lhe paga o esporte.

LIQUIDAÇÃO
a Está marcada para o prúximo dia 26 a venda ao correr do martelo, do prédio da Rua do
Livramento, pertencente ao condomínio dos
Diários Associados.
a A venda cm leilào, a ser executada na Justiça do Trabalho, reverterá para pagamento de
salários, indenizações c dividas pendentes dos
funcionários da revista O Cruzeiro,
a O prédio, hoje com 22 anos dc idade, assinado por Oscar Niemeyer, foi avaliado evi Cr$
50 milhões, que é de onde partiráo os lances
do leüáo.

A PRIMEIRA

a E/7! sua longa carreira
como profissional. Pele
perdeu até hoje 16 pênaltis.
a Zico perdeu dois, o
segundo dos quais
anteontem. Está, portanto,
com um credito de 14.

a A primeira reserva florestal de pau-brasil
será inaugurada dia 8 de abril, no Município
dc Silva Jardim, pelo Secretário de Agricultura
do Estado.
a Somente 476 anos depois do início da destruição da espécie pensa-se em preservá-la. A
reserva tem 40 hectares e 70 mil mudas dc paubrasil.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

L

HIPNOANÁLISE
(HIPNOSE,. piicelarapia) PilquUlrta
Dr. Aloyilo da Cailra. CRM.RJ-534
Paulo Barreto. 17 — Boufooo — 546-Í037

CECfLIA;
MHDEIfô1

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

Lais
ÚLTIMOS DIAS
DE LIQUIDAÇÃO
R. INHANGA, 45

LEILÃO DE

OUTONO
rjkí'
O MAIS
IMPOHTANTl «**•
^
DO ANO.
„**í.

D

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE lANtlRO
SECRETARIA 1)1 I DUCAÇAO E CULTURA
FUNDAÇÃO D8 TEATROS DO ESTADO DO
KIODI.JANI.IKO -FUNTERJ

CONCERTO
INAUGURAL .
DATEMPORADA

INGLÊS
AOS
SÁBADOS
Às 7, 10, 13 e lóh
AUDIO VISUAL
INTENSIVO

Dias 1 e 3 de abril — 21:00 hs
''Uni.encontro coni
quatro períodos da Música Brasileira'

PROGRAMA
i

• • • •

JOSÉ JOAQUIM EMERICÒ LOBO DE MESQUITA-TERCIS
e
continuo
cordas
com
e
coro,
baixo
contralto,
soprano,
para
ALBERTO NEPOMUCENO — Sinfonia em so! menor
I!
- Aurora JOSE ANTÔNIO DE ALMEIDA PRADO
audição)
e
orquestra
(primeira
para piano
HEITOR VILLA-LOBOS — Choros n.° 10 - Coro misto

.

DE ARTE. WtOaáJ

KL**!

ms*'

DOS LEMES + JwatV
DA TRAOIÇAO

VaajfH fcKV.

ERNAM___rl

Pro. Varrjai 509/16.*
222-5921
t, Machado 29/317
265-5632
Conde da Bonfim, 297/2.»
(Praça Saani Pena)
264-0740
Não cobramot matriculo

$5

83

CORO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO
TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
REGENTE:

MAESTRO ELEAZAR DE CARVALHO

Materiais para construção.

cocUiuci
NOS PRIMEIROS DIAS DE ABRIL

5ÍElia tecidas
RUA CONDE DE BONFIM. 240-A

Ltr Vb mm à

Nova Friburgo
Agora com entrega no Rio:
Rápida e Direta.
Tels.: 4430 - 4434

Rua Moisés Amelio, 17/23 — N

Friburgo-RJ

Solistas:
Almeida Prado fpiano) . Maria Lúcia Godoy (soprano)
Glória Queiroz (meio soprano) . Alexandre Tiik (baixo)
ingressos: Platéia — CrS 50.00 • Platéia Superior — CrS 30.00
Estudantes — CrS 20.00
:-.:"-it
¦••y|W
Telefone: 232-9714
llÉl&w.
roK-umr

I Wt
I

" 1

ORLANDO ORFEI FEZ A VOLTA AO MUNDO E ORGANIZOU 0

FESTIVAL MUNDIAL
— escolheu o Rio de Janeiro para este grande acontecimento!

„——^^

:y::;Estréiaysy:
Maracanãzinho
ABRIL

DIA 16
sexta

!
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JORNAL DO BRASIL

LIGUE 0 RADIO
E OUÇA 0 TEATRO

José
Carlos
Oliveira
r^WB» -''-m,

L1Z TAYLOR
VERSUS
RICHARD BURTON
Agora vamos a um vero casamento,
da princesa com o plebeu. Nunca ninguém entendeu — nem eles mesmos —
o que se passou. A menina já era uma
estrela de Hollywood, a última no sentido convencional, não suicidaria como La
Monroe; e já se casara com diversos individuos podres dc ricos que morreram
em desastres dc avião. O nome dela era,
c ainda c, Elisabeth Taylor. E ele se chamava — ainda sc chama — Richard Burton. Casaram-se, c foram muito infeliecs. Ela era linda, conforme a propaganda, Um dia, quando o negócio já não cstava funcionando dentro das previsões
orçamentárias e românticas de Hollywood, os jornalistas perguntaram a Burton como é que era a mulher dele. A resposta foi esta:
— Até hoje não compreendo o que
vocês viram na minha mulher. Tirantc oí
oUws, que são verdadeiras jóias, ela è
baixotinha, gorducha c tem queixo duplo.
Veio a separação, seguiu-se a reunião
c entrou na história um senhor que é a
babá do casamento Liz-Burton. A profissão dele é advogado, especializado cm
unir e separar os cônjuges. Ele vive disso.
Mora em Londres. Então Ltz Taylor foi
fazer um filme em Moscoti. Bwr.oít opareccupor lá, só para ver a mulher. Marcou-se uma entrevista à imprensa internacional e, quando lhe perguntaram como estava ele se sentindo na União Soviética, Richard Burton respondeu:
— Me sinto como um peixe na água.
Afinal de contas, nasci no País de Gales,
jiUio de um mineiro miserável, e por tal
razão sou comunista desde criança.
Foi esse um escândalo dos grandes.
Primeiro, ninguém pode dizer em Moscou
"como um
peixe na água".
que se sente
Essa imagem pertence, de fato e dc direito, ao Presidente Mao Tsé-lung, c foi
cunhada como recomendação aos guerrilheiros de qualquer parte do mundo. Segundo, os únicos comunistas de Moscou
estão em clínicas psiquiátricas. Finalmente, Burton vive comprando diamàntes de um milhão de dólares, nas áfricas
dos suis da vida, com os quais presenteia
sua intempestiva mulher. Não é essa
uma atividade dc quem sc considere
"comunista desde criança". Assim, sentindo-se ludibriados, os jornalistas correram a Londres, onde pediram explicações ao advogado-babá do casal. Ele botou
as coisas nos eixos, assim:
— líunca ouvi dizer que o meu cilente, Richard Burton, seja comunista
desde criança. O que cu sei é que ele bebe
um litro de vodea antes do café da
manhã.
Assim foram eles vivendo e desaprendendo. Não podem viver longe um
do outro. Esses dois se amam mesmo.
A penúltima separação resultou num recasamento assinalado com um diamante
de um milhão de dólares. Nessa altura
o jogo amoroso da dupla ficou um pouco
claro. Liz devolveu a jóia e pediu o dinheiro vivo, com o qual custeou o funclonamento de um abrigo para crianças
pobres. Acontece que ela estava morrendo de câncer. Telefonou a Burton e disse:
— Eu não quero morrer longe de
você:
O~bom marido, Richard Burton, largou tudo o que não estava fazendo e se
ajoelhou aos pés da goráuchinha. Não
tinha câncer nenhum; era rebate falso.
E ele foi substituir Anthony Perkins num
teatro da Broadway, e tomou um belo
plleque por causa do sucesso de sua interpretação, e logo apanhou a linda mulher de um campeão de corridas de Fórmula-1. Parece que Richard Burton, após
um litro de vodea, torna-se um sedutor
Irresistível. Suspeito que seja a sua voz,
que só pode ser comparada à de Marlon
Brando; sei que as mulheres se deixam
seqüestrar no útero pelas modulações de
uma voz masculina.
Eis então a embaraçosa conclusão
desta crônica: Elizabeth Taylor e Richard
Burton são infelizes porque se amam perdidamente. Para eles vai a minha simpatia, bem como a esperança de que
muito breve saberemos o que é o amor
que une um homem a uma mulher.

2 do abril de 1976

Rio do Janeiro, sexta-feira,

D

I

" "*>fc

WÊÊR^M

*--.!*

¦WMF

¦

;*

!.,

*?59!*5*v

^Wc»
^•¦¦•¦fl-w
^^
--3***e~.
.;„..
¦'^^^L__0Ê
^_
f'
______\W

¦

'¦*«¥*ií,v'*í'

_______________

¦PPP-k

••*-*««»•*¦¦¦
'^^^^^^^

'¦

_________________________

¦"•-

^^m

•'• a

^¦nHpfHIDM

____k^ _KWHB^l_,.4_l-_i __¦»

*

'*'í*.

* _ __§v
____c*P^^^É__nKl^%
•____.______ V •*¦¦¦¦"
¦^;ijM________r
^^^-^¦1 __H**-^L_ **__.__H______F____________n_

__w_w^%
K_J

»

ê~

ti*

*<^™'

__.-'

¦
**
:________

ffl

*

_t

_^^H

w
ttt^^M

¦¦**,
—<<

^-^vw^9Jb -*h^|

^|^v ^'

SI
*¦.*:".'

•*-",•*¦

Peça Radiofônica Alemã, tema do
seminário que está .sendo realizado
no Teatro Opinião, sob o patrocínio
do Grupo Opinião, do SNT, do Dede Cultura da SecretaA parlamento
ria de Educação e Cultura e do Instituto Cultural Brasll-Alemanha, transformase num acontecimento cultural relevante na
medida em que a dramaturgia para a rádio no
Brasil, se náo é de todo desconhecida, pelo
menos não atingiu a ressonância européia ou
norte-americana. O seminário, que se estendea peça radlofòrá até amanhã, Já apresentou
'Wiedflcld.
nica Cruclandla, de Hubert
que rccebeu o Prbc Itália cm 1972, em versão brasilclra, numa demonstração das potencialidades
nacionais neste terreno. Técnicos, artistas e
responsáveis vieram especialmente da Alemãnha para participar deste encontro, entre cies
Paul Schultes, diretor do sotor de peças radiofônicas da Rádio do Colônia, Ulrlch Lauterback. da Rádio de Frankfurt, Klaus Mchrlander. produtor, Margret Kraftcordes, coordenadora do seminário c os brasileiras Maria Helena Kuhner, Fernando Peixoto, Júlio Mcdaglia
e Ibiré Cavalcanti.
Danger, de Richard Hughes foi ao ar na
Inglaterra em Janeiro de 1924, constltulndo-se
assim na primeira peça radiofônica emitida
na Europa. A Alemanha foi um dos primeiros
países a seguir a Inglaterra, já que cm ou tubro do mesmo ano a Rádio de Frankfurt
transmitia Magia na Emissora, de Hans
Flesch. Naquela época, os autores alemães em
fase de experiência procuravam uma línguagem própria para o novo tipo de arte dramática: a maioria das peças sugeria a realidade
através de textos documentais, "como se os
autores íalasem com os ouvintes pelo telefone.'"
A partir de 1929 houve uma consolldaçáo
do gênero que se fixaria nos anos seguintes
como um dos mals importantes registros da
vida social alemã. Foi no periodo 1929/1933
que Kasak e, principalmente, Bertold Brecht

Inauguração de uma exposição
de livros Infantis de 20 paises,
hoje, às 11 horas, no Instituto
dc Educação, é o ponto princiA
pai das comemorações, no Rio,
do Dia Internacional do Livro Infantil,
promoção do IBBY — International
Board on Books for Young People — orga nismo da Uncsco. Os autores desses livros são
candidatos
ao Prêmio
Hans Christian Andersen, concedido pelo IBBY e cujos resultados serão conhecldos no dia 5 próximo, em Viena. Este
ano, o Brasil concorre pela primeira vez,
com a série Tagiínrapoca, de Francisco
Marins. A partir dessa exposição, o Centro de Arte e Criatividade Infanto-Juvcnll do Departamento de Cultura do Estado. Inicia um trabalho experimental
para desenvolvimento da capacidade
criativa das crianças. Participam desse
trabalho professoras e normailstas.
O projeto, segundo Informa a diretora do Centro de Criatividade, Leny Werneck Dorneles, também vice-presidente
do IBBY, já existe no papel desde outubro. Sua implantação, porém, tem sido
penosa, pois depende de vários fatores,
inclusive de prédio para funcionar. Esse
prédio já está prometido — é o da Blblioteca Infantil Carlos Alberto, no Méier,
que reúne condições adequadas para o
desenvolvimento do trabalho.
— Essa experiência inicial nos será
muito útil — diz Leny. Queremos integrar a leitura e a expressão oral às
atividades das oficinas de arte que pretendemos criar. O Centro se propõe a ser
uma projeção experimental e ativa, da
integração, educação e cultura, como deflnlu o diretor do Departamento de Cultura. Paulo Afonso Grlsolll.
A equipe Inclui Ho Krugli (coordenador de oficinas), professora Maria LIbia Assai (relações comunitárias) e professora Claudia Pereira
(orientadora).
Está programada a instalação de quatro
oficinas.
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Instalações tecnicamente impecáveis ampliam a comunicabilidade do teatro

O teatro Opinião é a
sede do seminário
A Peça Radiofônica
Alemã que será
encerrado amanhã e
foi promovido pelo
Instituto Cultural
Brasil - Alemanha em
colaboração com
entidades brasileiras.
Basicamente o seminário
introduz o público
brasileiro a um gênero
dramático que na
Europa e nos Estados
Unidos atingiu um
prestígio invejável
conquistado pela
adesão de autores
respeitáveis como
Orson Welles,
Harold Pinter, Bertold
Brecht e lonesco.
Os organizadores do
seminário têm como
objetivo interessar os
dramaturgos brasileiros
para a força
expressiva do rádio.
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através do rádio

produziram para o rádio, criando uma línguagem especial c própria para o microfone. Durante a década dc 30 buscou-so o equilíbrio dntre as duas tendência.-; que dominaram a dramaturgta, radiofônica: a que se baseava no valor dominante dn palavra tvcrworlung) e a que
valorizava outros elementos sonoras, além das
palavras. Mas somente nos anos 50 é que os
alemães conseguiram associar os elementos
heterogêneas de vozes c sinais sonoros, num
equilíbrio entre o texto e as conquistas técnicas. Em termos de conteúdo dramatúrgico, a.s
década
peças radiofônicas mostraram nesta"motivada
a tendência a uma interiorização.
segundo Paul Schultes — pela culpabilidade
que o.s alemães assumiram após a Segunda
Quena Mundial". O aproveitando dc textos de
outras nacionalidades — da Inglaterra surgiram autores como Dylan Thomas, Samuel Beckt tt. John Mortimer e Harold Pinter c da
França vários autores, como Tardieu. lonesco
e Sarraute, so Interessaram pelo novo veiculo
ampliou o universo das autores alemães, o
que permitiria que nos anos seguintes, a dramaturgla radiofônica atingisse niveis dc expertmont-ação invejáveis.
— A peça radiofônica — afirma Schultes
não é tanto um gênero literário especifico,
multo embora grandes nomes da literatura
mundial tenham contribuído neste campo. A
peça radiofônica alemã aborda, primordialmente, problemas sociais relativos a conflitos
du realidade nacional, podendo também ter
uma forte conotação critica, como condenar,
por exemplo, o abuso dos clubes de futebol que
transformam as seus jogadores em objetos.
Hoje na Alemanha Ocidental tanto o rádio como a televisáo são autarquias independentes, inclusive do ponto-de-vLsta financeiro,
do poder executivo. Os nove* Estadas alemães
têm cada um, três emissoras de rádio, transmitindo diferentes Upas de programação: po"As emissoras são
pular, cultural e educativa.
financiadas por taxas pagas mensalmente pelos ouvintes de rádio c pelos espectadores de

televisáo c por Isso procuram refletir a muitlpilcidadc dc perspectivas da sociedade alemã. Sáo porta-vozes de todos o.s grupos politicos, universitários e religiosos".
Na estrutura da programação das rádios,
as peças ocupam parcela considerável e
abrangem todos os gêneros icomcdias, temas
;v.liclaLs, ficção cientifica, dramasI. Cada
"O p"ça
autem a duração média de 45 minutos.
tor trabalha sobre dados da realidade, acrescontando a eles a sua própria interpretação".
Schultes acredita que haja campo no Brasil para a divulgação ie formação de autores» dc
peças radiofônicas, tanto que a Rádio de Colonia já transmitiu várias peças teatrais brasileiras adaptadas para o rádio — como Morte
e Vida Severinz, de João Cabral de Melo Neto
e O frocesso Crispim, de Luis OÜttemberg -—
com excelentes índices dc audiência.
— O objetivo do seminário é o de despertar o interesse de autores teatrais. Durante
multas anos a televisáo parece ter eliminado
o rádio como melo dc comunicação de massa,
mas agora o radio em todo o mundo está vivendo o seu renascimento. O Brasil, pais de
grande força expressiva, possui uma potêncialidade artística na radlofoma que poderá ser
solidificada através da dramaturgia.

A PROGRAMAÇÃO DE HOJE
"O Cenário
As 10 horas, conferência sobre
Cultural Brasileiro no Rádio" a cargo de Júlio
Mcdaglia e Iberè Cavalcanti, seguida da paiestra dc Maria Helena Khuner c Fernando Peino Teaxoto "O Cenário Cultural Brasileiro
"O Aproveitatro" e de Margret Kraft-Cordes
mento Pedagógico na Peça Radiofônica".
As 16 horas, intercâmbio dc autores c técnlcos brasileiros e alemães sobre os problemas
da tradução e adaptação de textos alemães e
brasileiros, encomendas dc peças a autores
brasileiros c desenvolvimento de projetos comuns.

O LIVRO INFANTIL EM EXPOSIÇÃO

A FANTASIA
COMO ESTIMULO
Ã CRIAÇÃO

Ú,ím^M^^^^^^^^^^^^

Nelas se desenvolverão atividades
de vivência do espaço, expressão corporal, construção, desenho, modelagem, artesanato c experiências com elementos
da natureza.
O trabalho inicial é feito junto a
crianças do jardim de infância e 1.°
grau do Instituto de Educação, que já
estão lendo livros especlalmetne seleeionados — a série Taquarapoca. de Francisco Marins; O Jíci de Quase Tudo. de
Ellardo França; e Um Dia um Homem,
um Dia um Gato, de Irene Albuqucrque. Depois, as crianças entrevistarão os
autores e voltarão à exposição, em horàrios determinados, para examinar outros livros. A partir dessa leitura, elas
realizarão atividades de expressão livre
(pintura, desenho, improvisação em teatro).
O resultado desse trabalho vai ser
avaliado e debatido e será útil básicamente em dois pontos: primeiro, no pianejamento da Integração biblioteca-oficina do Centro; segundo, em subsídios
para a realização de eventos tipo Domingos da Fantasia, feitos no ano pasado e
que vão se desenvolver este ano em diversas cidades do Estado. A partir da
experiência, pretendemos multiplicar os
centros, a médio e a longo prazo. O trabalho Inicial vai até o dia 9. Poderá servir também para uma série de propostas
na formação pedagógica das professoiandas, que passarão a utilizá-las em seu
trabalho diário.
A exposição que se inaugura é promovida pelo INEARTE (Instituto Estadual de Arte) e o acervo pertence à Fundação Nacional do Livro infantil c Juvenil. Entre os livros expostos estão Um
Dia um Homem, Um Dia um Gato. de
Irene Albuquerque, e O Veifto Que Foi
Embora, de Leny Werneck Dorneles, ambos constantes da Lista de Honra do Prémio Hans Christian Andersen.
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BOLSA DE AUMENTOS

MULHER
O PRATO 1)0 DIA

O tomate, a cenoura e o pimentão aumentaram em até 50% em relação
à pesquisa da semana passada. Nos últimos dias, o tomate
e a batata inglesa subiram 10% e 12% respectivamente, no atacado. E no
atacado também aumentou o preço da farinha de mandioca, o que
já se refletiu no varejo: a farinha Tipity, estivei
há alguns meses no preço de Cr$ 5,10 atinge agora até Cr$ 6,35.
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Zona
Norte

Zona
Sul

Zona
Norte

Zona
Sul

Zona
Norte

¦

MAR E TERRA

PEO-PAG

SINDAS

BANHA

Zona
Sul

Zona
Norte

Zona
Sul

Zona

Norte

i.p..i.i

mirei

19,00

queijo Minas

6,00
1,90
19,70

lattoplati

llambi

Crialalln*

Refina

Cama

frtiftl

Napolitano

4,40
4,35
1,70
27,50

16,40

11,40

16,40

Tec an tin»

Incenfident*

19,70

Coreano

1,70
22,40

4,40
4,35
1,70
27,00

4,40
4,35

4,80
5,80
1,95

4,80

4,67
4,70
1,95
19,80
cen
19,00

4,40
4,35
1,70
24,75

4,80
4,80
2,20
23,80

4,80
4,80

4.40
4,35

19,80

1,70
25,00

19,80

20,50

20,00

20,50

C.piloli»

l*a

16,50

Campinaa
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CARNES

10,90

frango

15,55

16.60

13,00

9,80

12,00

Sadia

Sadia

Sadia

Saara

Sadia

29,40

Silia

Sadia

13,15

Sadilar

10,60

11,90 10,90

ftanha

Dlir»

Sadí*

15,55

18,80 16,00

18,80
Mii
11,50

Fm plan

H.,l.

Renner

marca

Vllltl*

Sadia Ia

19^80 19,805;

41,50

35,10 31,60

35.10
S.d,.

Mtita

H.ilt

fte era

14,15

mortadela

15,80

14,20

19,80

28,00
Chapec*

marca

NhctV

10,90
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Un*

Saila

mlrc,
„,,rc,

Sulina

«a^idaa

HORTIGRANJEIROS
~_Zõs
7^90
m„t,

7^0

7,80

Univ.

Zaifc» Dinamarajull

ling
tripla*

7,50

Mplan

Paliar*

7,80

Imawial

N*r«*««»t

28,30

19,50 26,00

23,80 19,50

32,20 29,60 23,80

linquiçafina

10,60

lollnha

Paliar!

7,40

Sta. CxlWt

T«nlat»

7,50

7,40

Salrt

Sadia

Sla.

Cwllla

7,30

lm»»«,al

31,90
Impári*

23,50
Cwllia

Sla.

7,30

7,15

II* Cam,

Caml Cami

II* Cami Caml Caml Poupa Caml

||»

S.ila

33,30

pimentão 9.00 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 8,50 8,50 7,00 7.00 9,80
alface
2,00
2,80
2,50
4.00
1,60
2,00
3,00
3,00
tomate
8,00
7,80
8,00
7,40
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,60
cenoura
8,00
9,00
9,00
8,50
9,50
9,50
9,00
9,50
9,00
9,20
chuchu
1,00
1,00
0,80
1,00
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80
0,80
0,50
batata doce 3,80 3,80 3,80 4,80 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3.10
vagem
7,00
6,50
7,00
6,00
6,00
6,00
7,00
6,00
6,00
6,00
4,00
cebola
5,00
5,20
5,40
5,40
5,50
5,50
5,50
5,50
6,00
6,00
5,60
alho-200g
4,40
5,20
4,20
4,40
4,40
4,10
4,144,40
4,40
5,70
batata inglesa 3,50 3,10 4,20 4,40 3,10 3,60 4,60 4,70 3,10 4,20 4.20
marca

____\

lavada

HIT/Utf*

H»l/tl».

»rlm«ira

HST/tana

HIT

HtT

Atui

**Ul.

TORTA DE LIMÃO

Sadia

10,90

21,80 21,80 18,00
21,30 21,80 21,80 18.20
39,40 33,00 33,00 38,00

18,00
21,30 23,80
25,80 58,00

17,90
23,80 23,80
29,00 32,30

18,00 18,00 17,90
21,80 23,00 23,80
29,80 56,00 30,00

carne sec? dianteiro
loucinho de furneiro
bacalhau

MM

Ingredientes da massa: quatro coVieres (dc sopa) de maisena, quatro
colhcrcs (de sopa) de farinha dc trigo, meia colher (dc café) dc lermento em pó. duas colhcrcs (de sopa) de
açúcar, duas colhcrcs (dc sojhi) de
margarijta, um ovo.
Ingredientes do recheio: duas colheres (dc sopa) dc maisena, quatro gemas, uma c meia xícara dc leite, uma
colher (de sopa) dc margarina derretida, uma colher (dc sobremesa)
dc casca dc limão verde ralada, duas
collicres (dc sopa) dc suco dc limão,
meia xícara de Karo dourado, duas
claras, meia xícara dc açúcar.

limão
laranja pera
banana prata
maçã
1
mamão

8,00

2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00
1,30
4,00 4,00 3,90
3,50 4,50 4,00 4,10 4,50 4,00 3,10
4,30 4,30 4,40 4,50 4,40 4,80 4,40 4,60 4,00 4,00 4,20
11,00 11,00 11,00 10,00 12,00 12,00 10,00 8,40 9,00 9,00\ 10,20
7,50
8,00
8,00
10,00
7,35
9,00
10,00
5,00
7,40

CEREAIS
4,90

arroz
feijão

3,70

,

marca

Dite*

farinha de mesa Tipiti
fubá de milho Granfino

3,10

4,90

Dlic*

Dilco

mire*

3,70
lantair*

5,10
2,90

3,70
Rubi

4,50

4,90

Rubi

Rubi

3,70

Rubi

3,30

Pola*ar

traiair*

3,90
Cautaia

3,70

3,30
Saodaa

Sandaa

6,20 6,35 6,35
3,25 2,93 2,85

4,90

4,90

Piai*

lom

Rubi

3,30
S«f*lt

6,20 5,10
2,85 2,85

5,20 5,10
2,85

4,60
3,40
2,15

4,60
3,40
2,10

4,60

4,90

3,10

M*abar

M.

3,60

3,60

3,55

M.

Rubi

T.,,a

M.

Rubi

lana
Taira

-

5,20 6,20
2,30
3,40

MASSAS
talharim Buitloni
pão Sanduíche Plus Vita
Presuntinho Piraquê

5,90
3,65
2,30

5,90
3,65
2,10

6', 10
3,40
2,15

3,28
2,15

4,65
3,15
2,00

4,65
3,25
2,00

5,90
3,40
2,10

4,65
3,10

4,90
2,10

E ALIMENTAÇÃO INFANTIL
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Aventais, macacões e camisões
bordados continuam
em moda até o próximo inverno.
Sáo iguais aos modelos de
verão, só que agora os tecidos são
macios e quentinhos
(sem exageros), como a f lanela e o
veludo. Os bordados são
contrastantes, ná linha jovem.
Uma boa coleção deste
estilo é a da La Bagagerie,
confecção que apresenta
seus modelos em boutique»
como a AAau-Mau:
R. Visconde de Pirajá, 200.

azeite Musa (espanhol)
35,00 34,00 34,00 28,35 28,35 28,35 34,00 35,00 35,00
óleo de soja Primor
7,20
7,20
7,20
7,20
6,39
6,39
6,65
' azeitona Beira Alta - 200g 8,80 -, 7,60 7,60 9,20 9,20 9,20
8,20
ervilha Jurema 2,95 2,95 2,90 2,90 2,90 2,95 2,90 2,95 3,05 3,05 2,95
salsicha Bordon Viena
3,60
4,00
4,00
-*•
6,15
4,00
4,00
Puropurê Etti
5,40
4,20
4,78
4,87
4,10
4,95
4,10
4,20
4,95
4,95
goiabada Cica 5,50 5,80 5,50 5,80 5,80 5,35 5,80 4,80 5,50 5,80 5,35
leite condensado Moça 4,95 4,95 4,89 4,89 4,30 4,30 4,80 4,80 4,85 4,85 4,38
creme de leite Nestlé 6,15. 6,15 5,10 6,09 5,10 5,10 6,15 6,15 5,09 5,09 5,10

2,50

4,60
5,25
2,35

4,48
5,60
2,35

3,95
5,35
2,35

5,05

3,95
4,65
2,35

2,35

4,60

4,90
5,20
2,50

4,45
4,65
2,35

OUTROS
vinagre vinho Peixe (grd.) 5,85 5,85 5,85 5,60 5,55 5,55 5,55 5,70 5,55 5,55
4,15 4,15 4,50 4,50
mostarda Cica 4,50 4,50 4,60 4,60 4,15
ketchup Cica 6,95 6,95 7,50 8,55 6,85 7,05 7,05 7,05
maion. Hellmann's - 250g 5,75 5,75 5,65 5,69 4,70 4,70 4,70
6,50 6,50

5,60
4,60
4,70

LIMPEZA E HIGIENE
7,50
3,10
1,90

detergente Spuma Neutro 4,00 3,20
3,85 3,35 3,90 3,35 3,35 3,50 sabão OMO - 600g 7,69 7,90 8,85 8,15 7,50 7,50 7,50 7,50 8.40 8,40
¦sabão
coco Carioca - 500g 4,10
4,00
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
papel higiênico Finesse 2,50 2,50 1,95 1,95 1,95 1,95 1,90 1,95

A estrada está boa?
Sempre é bom saber como estão as
estradas, quando se planeja sair do Rio,
no fim de semana. O DNER wtantém um
plantão rodoviário, que informa as principais alterações e condições de transito nas rodovias federais, pelo telefone
223-9901.

BELEZA
xampu Seda (pequeno)
creme dental Phillips - 90g
desod. Avanço - 8,5cm
sabon. Lux de Luxo (peq.)
TOTAL

5,20 7,20 6,15 6,15 5,20 6,40
4,45 4,45 4,57 3,90 3,50 3,50
6,10 4,60 4,70 3,10 3,10
1,79 1,79 1,70 1,70 1,70 1,70

| 454,68 492,31 1476,58 442,16 | 476,55 468,95 492,14 460,18)450,32 393,69
- « iM-a-f - •» p>»é. - i
jmJ - t .,.d.
no lotai d* no total d* ** total d* tt» total d*

37,45

27,45

Etta poiquisa a* publicada iodai
Foram paiouiiadoi oa Mgulnitt

5,95

ai

5,20 5,70 6,50
4,70
3,50 3,75 4,70 4,70 3,50
3,10 3,10 2,89 2,85 1,70 1,70 1,79
1,70

34,40

9,99

410,62

|

- 1 .„*•. - 4 Mé. I - 4 av*d. - 4 »r*d. - 7 »r*d. - 17 prod. n* total d* no total d* no lotai d* na lolal d* n* total d* no lotai d* no

20,44

27,50

45,80

39,99

87,62

¦

11 pr*d.
tolal d*

67,57

lailaifalrat.

.uparmarcado.t IH: Oko. Ucuguil. JU; Caiai da Binha. C.
da Bonfim, MO. IS: O.ira, Prudanlo d* Moraai, 4»;
Cam da Banha, Siquair. Campot, »;
Pira|i, 35; Carrofour, Km. 4 da Rlt-Santol, Barra.

da
Joiâ

lonfim, 703;
Linhar»,

Sondai,

24J|

Uruguai,

P.BPia,

3M;

Viicond.

Pts Pag,
d*

Pitaja,

C.
516;

Bonfim,
Mar

Música para
casamentos

Músicas barrocas e renascentistas
são as especialidades de um grupo que
trabalha com instrumentos antigos:
flautas doces, alaúdcs, cravo. As lnformações são com Paulo, pelo telefone 205-9922.

4,35
4,65
2,35

2,50

tyn_Mw'W*\

Uma tradicional Ave-Maria, uma
música pop, um clássico romântico,
muitas são as opções de fundos muslcais para cerimônias de casamento.
Importante é escolher bem o conjunto instrumental:

SUCOS E BEBIDAS
5,25
5,70
2,50

'* ss|&
r

LATARIA

5,25

Faça o recheio assim: Misture a maisena, as gemas, o leite e passe tudo
na peneira. Adicione a estes ingredienles, a margarina, a casca de. limão, o suco c o Karo. fíata as ciaras cm neve c adicione o açúcar aos
poucos. Junte este suspiro aos ingredientes jn misturados e mexa cuidadosamente até que sc misturem.

CAMISAS
PARA A
ME1AESTAÇÃO

8,30
Nescafé-lOOg 10,15 11,80 11,80 11,80 8,30 8,30 8,30 5,05
5,40
5,95
5,03
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
Nescau - 400g
5,25
Farinha Láctea Nestlé 5,25 6,25 5,25 5,25 5,25
5,25 5,25
Maizena - 500g 3,05 2,75
3,37 2,75 3,05 2,75 3,05 2,75 2,75 3,04
4,80
3,70
Farinha de aveia Quacker 4,60 4,60 4,26 4,26 3,70 3,70 -

suco de caju Jandaia
suco de uva Superbom
Coca-Cola (litro)

Como fazer a masa: Peneire junto a
tnaisena com os outros ingredientes
secos. Coloque estes ingredientes
numa tigela, formando arado edentro do centro, coloque o açúcar, a
margarina c o ovo. Amasse o suficiente para iticorporar tudo c deixe
a massa na geladeira, enquanto prepara o recheio.

Mula

FRUTAS

C.

I

Um doe* para o fim d* tamanai

19,10

SALGADOS

I

¥
1^1
__*_. vM

______0^fí^^^1'*»*B-**¦ •'

presunto

CAFÉ

IbéI^I

Dana

Rt«ine

16,50

¦- 7-5»

Barra da
Tijuca

*
4,50
5,30
1,95
21,00

_____ ^^_\

Hh^S Ww- Í_l__mw lãmmu
^__W-___w__m.__W___m- --^B

CARREFOUR

Zona
Sul

LATICÍNIOS
manteiga CCPt - 200g
leite longa Vida CCPL
iogurte Danone (natural)
queijo prato

Marta

%&
:^j
¦?i
\i£~%_\
IÁk>i$5____\
^W
'¦
>_»&MV___f
M

O preço dos ovos permaneceu estável esta semana.
DISCO

IhitU

APRENDA
TUDO SOBRE
DECORAÇÃO
Estão abertas as Inscrições para o
curso de decoração, com %ulas práticas e
teóricas, coordenadas por Geli Moreira
de Souza. O curso inclui 24 aulas com
projeção de slfdes e visitas a ambientes
.prontos. As aulas começam no dia 5 de
abril, segunda-feira, e as Inscrições são
feitas na Florilandla-Rio: Rua Jardim
Botânico, 86. Telefone 246-4268.

Ittfj Mar • Tatra,
ler'a, Vtieonda de
Al

notai

d*iU

coluna

lio

publicada!

gntuiumtni*

Uma celesta, espécie de caixinha
de música, com som de sinos, é a novidade do conjunto coordenado por D
Ana. Ela também organiza a decoração do ambiente e o cerimonial da comemoração. Seus telefones: 267-2575
c 287-3039.

Prepare^e para
a chegada
do bebê
O nascimento do primeiro filho traz
novas experiências agradáveis para o casal, mas também deixa muita gente insegura, com os imprevistos que acontecem.
E tanto isto é verdade, que existe ate
um cursinho especializado em preparação
de futuras mães, para superar todas as
dificuldades iniciais. Noções de psicoloe ate
gia, de higiene, da boa alimentação,
a maneira correta de tratar com entermeiras e pediatras fazem parte do curso
de Mónica Ferrez, dividido em sete aulas
informais c objetivas. A próxbna turma
recomeça as aulas no dia cinco de abril,
segunda-feira, às 14 h. O preço total e de
CrS 450,00; as inscrições podem ser feitas
na R. Araucária, 12, ap. 301 ou pelo telefone 226-9569.

U
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Serviço
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OOhi»o». so «manha vai /
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Na programação de cinema extra dc hoje,
dois clneclubos apresentam filmes brasileiros; no Glauber
Rocha, o cartas é Os Cafajestes, primeiro
longa-mctragem dc Rui Guerra; vd Marco Zero, da
Aliança Francesa do Meier, c O Amuleto de Ogum, de
Nelson Pereira dos Santos. A grando atração,
porém, está por conta do Cineclube Kstácio de Sá, que
exibe A Noite de Desesperados, de Sydncy Pollack. »

(
t

"7"

,/li,
TKJf' /

__

CONTINUAÇÕES

KSTRÉIAS

222-6490), M.tr.-Tl|wc. (Rua Cond* d«
Bonlim, 366 - 248-8840), Pau (Rua Vltconde d. Pirajá, 351 - 287-l93S)t 14h
40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (livre). Comédia. O deiapareclmenlo de um
elevador e scut passageiros num edificio
dc llsboe leva um portuguet a uma ação
deletivetce no Braill, com «itégloi em
londrei •

Zurique,

Enfim, ume comedi* brasileira que
MM
nio é pornô nem chanchada. Em seu tegundo longe-metragem, Woltl conta uma
historie originei, cujas loucuras satíricas
exigiam um Groucho Marx, O protagonista
é o comediante portuguet Raul Solnado,
mai a melhor atuação pertence a Otelo,
o quebra-galho que só aceita Ir a São
Paulo quando encontram ume fórmula pa*
ra a praia ir junto. {E.A.)
PORQUE ISRAEL (Pouiqu.i Itraal), reportagem em longa-mctragem de Claude lammanii. Cinema*? (Rua Raul Pompeia, 107
- 247-8900): 14h, 17li30m, 21 li. (livre).
Produção francesa.
O tom espontâneo e Informal
? ?#•
> la« entrevistos é a principal qualidade
deste longo (pouco mais cie três hor as
de projeção) passeio por Israel. Apoiado
na leve/a do equipamento para reporta— camata silenciosa de 16mm assogem
ciada a um gravador — o filme procura
apresentar com um mínimo de Interfcrcncia o depoimento de pessoas em caia, na
rue, no trabalho e mesmo r\ê prliáo sobre quem è judeu t o que ê ser judeu.
(J.C.A.)
AS MUlríERES OUE DÃO CERTO (Braillelro), filma dividido cm dois episódios: O

V.lhlnh. da Colomb., d. Adnor Pitanga,
. Crime . Cettlf», de l.nlne Otoni. Com
Marilia Andenon, Catalano, lernondo Reikl, Melry Vieira e Toni Ferreira. P.Uil.
(Rua do Pau.io, 38 — 222-0838)> 13h
I8h45m, 20h30m,
17h,
15hlSm,
30m„
22hlSm. Carui. (Av. Copacabana, I 362
- 227-3544). l.bloit-1 (Av. Ataulfo d. Paiva, 301 - 227-7805), V.n.i. (Av. Paite.ir, 184 - 226-5843): I5hl5m, 17h
líli-tóm. 20h30m, 22hl5m. ImperaUr (Ru.
Dias da Crur; 170 - 249-7982), Olaria:
14li50m, I6li30m, IBhIOm, 19h50m, 21h
30m.
América (Rua Conde de Bonlim,
334- 248-4519): I5h40m, 17h?0m. I9h,
20h45m, 22li20m. Madurelre-1 (Rua Dagmar da fonieca, 54)- I4h30m, \6hl5m,
18h, I9li45m, 2lh30m. (18 anoi). Virilidade c fidelidade conjugai, aulm como o
reverso da moeda, nume comédia dos
realliadores de Ai Mulherei qu. Eai.m
Diferente.
Comédia i.m .1 exceiilvei apela+L
fó»i em moda, mai também íem um nlvai d. reeliiaçáo iofrlv.1. (E.A.)
J.uf
EMMANUtUI (I., lmm.nu.IU/Un
Avec Emmanuelle), de Ceiar. Canevari.
Com Erika Brenc. Adolfo Celi. Paolo Ferr.rl e Milia Sannoner. Vltéria (Rua S«n.iclor Oantai, 45 - 247-9070), R««y (Av.
Copacabana, 945 - 236-62451. Comodoro
(Rua Haddock lobo, 145): 14h, 16h, 18li,
20h, 22h (18 anoi). Uma mulher procura
o amor em vãrios homens e passa por
um* experiência homossexual. Produção
it.ilofran.ru que, apelar do titulo braiisileiro, nâo tem qualquer ponto de contato real com o filme (proibido) de Jusl
Jacckin.
Nem a poinogralla do legitimo lm?
manuelle, nem uma opção de erotismo
laudével. Iilpie doentio, onde o mundo
parece inviável como habitai de relações
a mor oi as e sexuais harmônicas. Tedioso,
inqualificável como relato cinemetográfi*
ro. mal dublado em Inglii . apraientado em cópias sem o mínimo dt condi-

NO

OUARTO COM CHICO ANISIC
5how do humorista acompanhado do coniunto Tempo 5et« P#rt*
cpação
especial
de
Suely M-iy
Teatro da laqoa, Av Borg»» de Me
df.rot. 1 476 1274 7748) De 5a a
lib, it 21h30m. dom. is 20h30m.
Ingresso» 5a. a dom., a CrS 50.00 a
CrS 30.00. iitudantet, 6a. a »ib.
«_CrJ_50.00 (18 «no»),

Õ TiSCcTdE ÜMADECISAO (Bit. the BulUl), de Richard Brookl, Com Gene He<k*
berqrn, Jamei Coburn e
man, Candíio
Ben Johnson, Sruni-70 (Rua Visconde de
Pirajé, 595 - 787 1880): 14h, 16h40m,
I9h20m, 22li. Rio (Rua Conde de Bonlim,
1/Ii20m.
19li40m,
72lt.
307): 15h,
Pethé il'i»..a lloriano. 45 - 2246720) tle
2a. a 6a., ii I2hl5m. 14h30m. lóMSm,
19hj 2ihl5m Sábado*, e domingos a p*rtu das 14h30m. Par a todos (Rua Arqu-m
Cordeiro. 350 - 281 3628!- I4h, I6h. IBh,
70h, 22h. (14 anoi) Brooli volta «o wei(•rn procurando repetir, efe certa forma,
a linha de seu bem Oi Profissionais, O
"super*
nCVO filme giie cm torno dc uma
corrida de eiva loi" com rir vado prêmio.
Produção americana,
Gene Htckfftan f*/ o único peno
MM
nayem raxoavplmente convincente dc\'e
western sem índlot nrm aivahos. A corrida de cavalos ttrivél cir mau de mil quilómetros, patrocinada por um |Ornal, foi
muito esticada a fim de ganhar fôlego
de grande produção e tem várias síluaçues irKonvenientt». ficou um filme simpático, com uma ponçao de antivioléncia.
(E.A.)

.^^m^/^mw^^y I"

OS MELHORES DA FEIRA DO CINE.
MA INTERNACIONAL - Oi Incomde
(Let 400 Coup»),
praondidoi
François Truffju'. Com Jean Pierre
léaud, Claire Maurier e Albert Re*
my, Coral (Praia de Botafogo, 320
- 246-7218): a partir dai 14h. (18
anoi). Preto e branco. Até dominoo-

ESCÂNDALOS BETTY BOOP (Batty
Boop'i
Scandalsl,
de
colettpti
tieirnhot animados ch* Ma« Hfllft*
cher:
Espirito da Porco (Harum
Scarum),
Koko's
Earlh
Control,
Whila),
Branca d* Nev*
(Snow
Burl«tqu»«da (BoíUtk), Oua| Qual
Qual O Rabolado doi P*icador«t
(Swíng, You Smnan), A Iniciarão
(Blmbo't,
Bimba
Inicia tion),
da
Minnie th* Moochar, Atcvntão d*
Betty Boop (B*tt*i Rii* to Fam»),
Stopping th< Show • loucos Avariados
Jóia
(Stoopnocracv)
(Av.
237-4714):
Copacabana
680
Uh,
I5h40m. 17h20m. 19h. 20h
40'ii, 22h70m (livtel. Produção americana de J974, reunindo curias-metragem dd Beily Boop, tontiderada
* mais erótica personagem de de*
epf«sentindo
senho
enimado. c
também outra* cruçoes, da equ«pe
dos irmãos Fleíscher como KoVo, o
palhaço, e B mbo, o cachorro,
-?t "^-?£-?í
S ngular
amostragem

Primeiro
longa-metra*
^t-fc^C^C
gem de Truffaut, primeira aventura
de Antoine Doinel, personagem que
apareceria mais tarde em outros fil>
mes, sempre interpretado por JeanPierre léaud. (JX.A.)
OS MELHORES DA FEIRA 00 CINEMA INTERNACIONAL
Julei
.
Jtm / Uma Mulher para Dois (Jules
•f Jim), de François Truffaut. Com
Werner e
Jeanne Moreau, Oítar
Henri Serre. Coral (Praia de Botafogo. 320 - 246-7218): a partir dai
Uh. (18 anos). Preto e branco. Ate
domingo.
Certameme o melhor
if? ? ? M
filme de Truffaut, que conta aqui
com uma valiosa colaboração dos
atores e àè fotografia
de
Raoul
Coutard. (J.C.A.)
A
LONGA
NOITE DE LOUCURAS
(la Notta Brava), de Mauro Bolognint. Com Rossana Schiaffino, Elsa
Martinelli, Jeen-Cleude Brialy e MyIene Demongeor. ópera (Praia de
Botafogo. 340 - 246-7705):
14h,
lóh, 18h, 20h. 22h. (18 anoi).
¦^t-^t-^E
marginais
Prostitutas,
t
outrai figurai da vida non dolc. de
Roma
sáo personagens muito hu*
manos deste filme em que Bologninl contou com a colaboração de
Pasolini como roteirista. (E.A.)
AS AIE0RE5 AVENTURAS, DEr"UMA
CÂMARA INDISCRETA
(le Gueul.
de l'Emploi),
de Jacques Roland.
Com Jacques Legras,
JearvClaude
Massoulier e Michcline Presle. TÍ*
jucá Palace (Rua Cde. de Bonfim,
214 — 228-4610): Uh, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anoi).
Dois atores
sem
sorte na
MM
carreira sobem na vida com uma séri* de vigarices em que
utilizam
talentos, eventualseus modestos
mente contratando os serviços de
outros atores. O filme segue a insum
piração de
programa de TV
francesa: A Câmara Invisível. (E.A.)
A RELIGIOSA (Suiannt Simonin, I.
teligieuse), de Jacques Rivette, ba*
Diderot,
seado na obra de Denis
Com Anna Karina, Micheline Presle
• Francisco Rabal. Atior (Rua Mi*
I4h
nlitro Edgard Romero, 236):
30m, 17h, 19h30m, 22h. (18 anoi).
•^¦^¦fc
A interpretarão de Anna
Karina e a beleza da fotografia (de
Alain Levent) lão oi destaquei deicontra a intolerância
alegoria
fa
feita sobre a violência imposta a
uma noviça a pretexto de educá-la
r e 11 g I o i o.
comportamento
«o
(J.C.A.)
UM CASO DE CONSCIÊNCIA
(Un
Cate di Conuiema), de Giovanni
Grimaldi. Com Lando Buzzanca, Arv
lonella lualdi e Raymond Pellegrln.
Condor-larrjo do Machado (lgo. do
Machado, 29 - 245-7374), CondorCopacabana (Rua Figueiredo Maga13h30m,
Ihãei, 286 - 255-2610):
15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (18
.noi). A ie;ão de correspondência
de uma reviita pública dob pieudônimo) carta em que uma sicilia*
ne confessa adultério, provocando
mal-estar em uma porção d. marido». Produção Italiana.
SPARTACUS (Spartacui), de Stanley
Kubrlck. Com Kirk Douglai, laurenc. Olivier, Jean Simmoni, e Peter
Uitinov. Art-Copaeabana (Av. Copa.
cabana, 759 - 235-4895), Art-Tiju—
406
c. (Rua Cde. de Bonfim,
254-0195), Arl-Méiar (Rua S. Rabelo, 20 - 249-4544), AM-Madur.lra
Center de Madureira):
(Shopping
Uh, 17h30m, 21h (14 anoi). Sábado sesião ã meia-noite, no Arl-Copacabana.

COTAÇÕES:

juv.inte.

(t.A.),

A VERDADEIRA NATUREZA DE BER
NADETTE (U Vraie Natura de MrCom
Carla.
nadelte), de
Glllei
Micheline lanctot e Donald Pilon.
—
Po-to
Alasca (Av. Copacabana
Seis): Uh. lóh. I8h, 20h, 22h. (18
anos). Até domingo.
Curiosa amostra do cinema
MM
expressiva
canadense,
com
uma
atuação da atrt?-proij(jonitta. Mas
e pretensiosa dtmall a direção da
inutilmente
Carie,
que
procura
aproximar-se de Bunuel. (E.A.)
GLÓRIA - FEITA. DE SANGUE (pifhi of Glory), de Stanley Kubrick.
Com
Kirk
Adolphe
Douglas
e
Mcnjou. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 286): Uh40m, I6h30m, 18h
20m,
20hl0m,
22h.
anoi).
(18
Produção
americana
exibida em
versão dublada em francês,
episódio
da
Um
******
guerra 1914-18 visto com Ímpiacável realismo e seguro estUo por
Stanley Kubrick. (E.A.)
VIDA EM FAMÍLIA-(Family llfe),
de Kenneth Loach. Com Sandy
Ratcliff, Bill Dean, Groce Cave .
Malcolm Tierney. lido*1 (Praia do
18hl0m, 20hl5m,
Flamengo, 72):
22h20.iv (18 anos).
¦fc-fc-fc-ít-fC
A história da «iqulzofrenta de uma
jovem inglesa
narrada
em tom
de documenterio: conversas
com os país, os
médicos, o namorado e breves
anotações sobre o conceito de or*
dem e sanidade na sociedade contêmporanea. (J.C.A.)
ClToPATRA JONES E 0 CASSINO
DE OURO (Cleopatra Jonai and tho
Cailno of Gold), de Chuck Bail.
Com Tamara
Dobion, Stella St.vens * Norman Fell. Ritamer (Av.
Ur, lóh, 18h,
Copacabana, 360):
20h, 22h. (18 anoi).
Ridicula mistura de elementoi
+(
de violência
black meviet
dos
americanos e das aventuras de lu*
tas corporais de Hong Kong, (l.A.)
PERDIDOS NA
NOITE (MldnlfM
Cowboy),
de
John
Schlesinger.
Com Dustin Hoffman, Jon Volght,
Brenda
Vaccaro
McGie John
ver, impário
Floriano,
19
(Praça
13h30m,
15h40m,
224-5276):
I7h50m, 20h, 22hl0m. (18 anoi).
¦Çl-ÍL-jf¦Çljt
Um ensaio sobre oi
rostos (solitários) na multidão. Jon
Voight e Dustin Hoffman em inlerpretações
magníficas, respectivãmente como o jovem interiora*
no que vem transar com sua virilidade em Nova Iorque e o italo-americano derrotado que sonha
com o esplendor do tol da Flórida. IE.A.)
O TRAPALHÃO NA ILHA 00 TfSOURO (Brasileiro), de J. B. Tinko. Com Renato Aragão e Dedé
Santana. Irunl-Gr.iaú
José
(Rua
Vicente, 56 268-9352):
Uh,
lóh, 18h, 20h, 22h. (livre).
Passível
como opção (eiM-¥
tritamente passatempo) para o público de menor Idade', IE.A.)
VlCIO
DO DR.
ESTRANHO
O
CORNÉIIO (Braiilelro), de Alberto
Mazzeo,
Alcione
Com
Pieraliil.
Paulo Fortes, San Coower e Perla. Plaia (Rua do Pauelo, 78 —
"222T097):
10h30m, I2h20m, Uh
lOm, lóh, 17h50m, 19h40m, 21h
30m. Domingo», a partir dai Uh
lOm. (18 anoi).
-fc
Ai tentativa» fruslredn de um.
(ovem modelo casada com um rico
matar o marido e
barítono para
unir-ie ao ex-noivo. Uma aventura
entrecortada de diálogos groiidroí
e cheio» de duplo» sentidos. (J.C.A.)
BANZE NO OESTE (Blaiinf
dias), de Mel Brooks. Com

* RUIM.

SaatClea-

**

felicidade: o humor é repetiiivo e os atores (quase todos
repelindo papéis do outro filme)
parecem um pouco fatigados dos
De qualquer forma
pcrionageni.
um espetáculo caprichoso e reco
mendável aos apreciadores do gènero. (EA.)
a mesma

Wilder,
Slim
Gen.
Little,
von
David Hunddletton, MaPickens,
dellne Kahn . John Hillerman. Capri (Rua Voluntérloi da Pátria, 88):
IBhIOm, 20h,
16hl5m,
Uh20m.
05m . ?2h. (livrei. A fim d. deivalorizar as terras de uma cidade/inha do far West, nomeiam um
serif. negro que pó. na f.ii. a
população racista. Seu braço<dtrei*
to é um ox-piitolelro d. nome leei oul.
gendário que ie lernou
tra. Comédia maluca realizada pelo diretor da O Jevem Franken»tein.
-fc-fc*
Mel Brooki prefere lobrecarregar o filme a abrir mão de
das
centenas dr
uma
qualquer
idéia» que somou com seu time
de roleiristas- Apesar das quedas
eventuais, a comédia tem sequências que poderiam levar as iynaturai doi Irmãoi Marx. (EA.)

DRIVE-IN
CENAS~DÍ"UM CASAMENTO - vTr
em coi\imuaçues . lagoa Drive*l«:
20li, 22h30m. (18 anoi). Até quaria
SERPICO (Serpico), de Sidney lilmrt
'(Praia
Com Al Paimo. Ilha Aulo-Cino
de S. Bento - llhl do Governado')20h30m, 22h30m. (18 anoi). Até
amanha.
Um policial à maneira moMM
dema: baseado num fato real, estt
filme substitui a tradicional ação
continua das lutas entre potlctlll a
bandidos por um retrato psicológ*
co de um policial que resolve lullf
contra a corrupção dentro da poBoa
atuação de Al Pacino
licia.

AS DESOUITA0AS (Braiilelro), de
Élio Vieira de Araújo. Com Olivia
.Pineichi, Moacyr D.rlquem e Da
nl.ll. Dano. Scala (Praia de Botafogo, 320 - 246-7218): Uh, lóh,
IBh 20h, 22h. (18 anoi). Até domingo-

OCA.)

MATINÊS
NEM OS BRUXOS ESCAPAM - De
2a. a 6Í,t ás I8h30m. no lagoa
Distribuição de
Drive-In. (Itvre).
Entrada
revistas e refrigerantes,
franca pai* CftinçAl, Ultimo dia.

CIDADÃO KANI (CHImii K.ne), de
Orion W.llei, Com Orion Welle»,
Joseph Cottan . Agnai Moorehead.
Roma-lmni (Ru. Vlicond. de Pirajá,
371- 287-99941: Bruni-Tijuca (Pç».
Saens Pena): Uh, lóh, 18h, 20h,
22h. (14 anoi).
Um dot maii impor^"tfkifk
tanlei 'il.nes d. todos oi tempos e

0~pTcÃPAU AMARELO
13h30m. I5h, I6h30m.
MEU
Luis:

o ponto de per'lde par. o .itilo
narrativo do cinema contemporâneo.

-

lido-1:
(live).

CACHORRO LADRÃO
Uh. (livre)

-

A VINOANÇA 01 MILADY (Th. Four
Muikela.ii), de Richatd leiter. Com
Charlton. H.ilon, Oliv.r Reed, Raquei W.lch, Fay. Dunnaway . Micha.l York. ifuni-Mél.f: Uh, lóh,
18h,'20h, 22h. (Livre),
-fc-fc
Richard l.it.r, diretor d.
um. delicio», v.riéo d. Oi Tiéi
MM.u.t.lr.t. volta i Dumai tem

leblon-1.

Uh.

(livi»).

AVENTURAS NA NEVE - América:
Uh. (livrei.
FESTIVAL TOM I JERRY - Madur.ira-1: lOh. (livrei.
AS
CA

NOVAS AVENTURAS DO
- Carioca: Uh. (livre).

do que ie fatia dè' melhor no cí>
—
nerna de
animaçéo
periodo
1927-1934
A sensualidade natural
efe Bc"y Boop e a trunifiguraçao
humorística dos elementos de violénoa
e medo faiem desta coleianea uni progra nu obrigatório
para quem aprecia o yénero, Tambem recomendável p*ti a tè\jtê de
menor Idade, já que a heroina só
nos
escandalizava
os
puManos
i .'0 II A)
LUZ.
CAMA.
AÇÃO
(Brasileiro).
de Cláudio Mac Do^elt. ,Com TaMac
Ooivell.
n>a Scher, Cláudio
Lafaiete Galváo e Benedito Com.
Odaon 'Praça Mahatma Gandhi, 2
- 221-1508).
Tijuca
(Rua Conde
de Bonfim. 422 - 288-4999i: Uh
18h50m.
I7hl5m.
I5)i40.",
05m.
Madureira-7
(Rua
20h25m.
22h.
Dagmar da Fonseca, 54I: I5hl0m,
2lh
Iéli45m.
)8h20m.
I9h55m.
30<n. (IB anos).
A oo'nachanchada fala de si
M
mesma neve filme oue fâ2 de seus
personagens gente de cmema 'C\>~
nida num estúdio pa"a filmar (com
rmnta mulher nua e gr oi seria eomo diz o produtor) uma pornôchanchada chamada O Corno Virgam. (J.C A )
O PREDILETO [Braiilelro), de Roberto Palman. Baleado no romance T«>«
tonio Pacheco, de João Alphomui.
Com Jofre Soares, Suiane Gonçalves,
Othon Bastos e Wanda Cosmo Studio Paittandu (R Senador Vergueiro,

-

35

265 4653):

IBIi40in,
Sáo

REGRESSO AO MUNDO MARAVICopacabana:
LHOSO DE OZ Uh. (livre).
AMIGO TIO REMUS NOSSO

(J.CA.)

EUS-

20t.20m,

72h,

I7h,
anoi).

(18

pelas patroit.
OS TUS DIAS 00 CONDOR IThrae
Day» of lh» Condor), rie Sydney
PoIlacV Com Pohert Redford, fava
Ounaway, Cf if I Robertson « Ma*
Von Sydoy. Sio luii IRua do Calete, 315 225^/459). leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva. 391 - . . .
227-7805). Copacabana |Av Copa
cabana. 801 - 255 0953). Carioca
338
(Rua Conde dr Bonfim,
ISh.Om. 17l.50m, 20h,
2J6-8W8)
22M0m Sanla Alice: I7h, I9hl0m.
2lh20m.
Sábado
e dom* ngo, a
partir das 14h50m (18 anos) Versao do best seller Seti Oiai do
Condor, de
U"i
James
Grady
agente éè CIA procura salvar sua
vida amtaçada
do
setores
por
própoo 4»gÍ0 do Gúvtrno imfr*
ricano.
* * * ?
Sem preocuparão de
aprofundar a def<niçio das perionalíd«des em cena ou de' aprox»*
mar a trama da realidade polítíea
do mo*nento, Pollack realizou um
thrilUr absorvente, que nio permíte um minuto de rela» ao aprecia*
dor. IE A |

terra

ju.i

t nar caís

e

e

vai

hábitos

sets

viver

na

pa-

metrópole,

onde

reside num

xona

por uma jovem de 19 anos.
Interesiante eite cart,odevi-

O

Mit

sita de Palmeri,
ga metragem,
a caracterização
cológica

o

dos

de

PÍRSPÍCTIVA 7é - O C.i.m.nl.,
Adriana
Com
de Arnaldo Jabor.
Prieto . Paulo Porto. Hoje, ii 20h
30m, na Cin.mal.ca 4» MAM. Apói
. leilão, debat. conp e dlr.tor. Ver
crítica «m C.ntlnua<».i.

são.

(E.A.)
MEU ÓDIO SERÁ SUA HERANÇA
(Tho Wild Bunch), de Sam Peckinpah. Com William Holden, Erneit
Borgnine e Roberl Ryan. Hoje, il
IBhIOm e 20h40m • amanhi o domingo, ál 17h, 19h30m e 22h, no
Mui.u da Imagem . do Som. (18
anoi).
-fc-fc-fc-^t

Uma dai mai» bem tu^(-tC-fc-A
cedidai tentativa! d. incorporar oi
valorei da cullura bratllelra ao cinema. A ação •» pana em Caxiat,
em torno de um rico bicheiro . um
grupo d. bandldoi contratados por
opositores.
oi
.1.
par. f matar
U-C-A.)
DESESPERADOS
DOI
A
NOITI
(They Shoat Horiei, Oonl TheyTl,
d. Sydney Pollack. Com Jan. Fonda, Gig Young . Michael Serratin.
Hoje, ii 22h e «manhã ii 18h, no
Rua do
Cineclub. Eitácio d. Sé,
Biipo, 83.

REGULAR.

•**

Vigoroso western, com
situações de extrema violência, co*
mo d. hábito nos filmes de Peckinpah, Isto é, sem gratuidade. (t.A.)
OS CAFAJESTES (Brasileiro), de Rui
Guerra, Com Jece Valadão . Norma
Bengell. Hoje. às 2th. no Cineclub.
Glauber Rocha, Rua São Franciico
Xavier, 75. Após a seisão, debate
com o diretor,
-^C-tC-^C
Primeiro longa-melragem
d. Rui Guerra. História de uma
frustrada
tentativa de chantagem
narrada num estilo bastante influenciado pela nouvelle vagu. (ranceia. (J.CA.)
FUMES FRANCESES - Hoje: la Pianit. Sauvage, deienho animado de
R. Topor e R. lalouy, is 9h e IBh.
Dupont la Jole, d. Yves Boissel, is
1 lh e 20h. No Club. d. Cinema Meriditn, no Hotel Meridien, Ambos
em versão original, sem legendas,
com ingres&o* exclusivos para sócios.

BOM.

****

Nelson

IBh.
to

Mais

ume

Jofre

20h,

Porto,

de

rã

vi-

Castigada

Guanabara.
15h20m,

40m,
20m,

21):

17h,

centrais

Soares.

situações
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bam

e

Seri

Cas-

Nudil

Se

personagens
primaria lobre as

tinham

limitaram

a diferença

20h

tragédia
preende

um

pouco o
Rodrigues,

num

filme

em

que

que muitas vezes nos surinquietação.
com
rindo

(E.A.).
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Liv Ullmann e Erland Josephson:
Cenas de um Casamento, ainda em cartaz

MUITO BOM.

Luxo c riqueza em
Ritmos do Brasil, no Hotel Nacional

48

Nas

atores ie penonagens) se aproxima em empotgaçao
no torvelinho de tragédia — uma

(18 anoi). Butianca, populartzado como o suptrmacho das
comédias italianas, interpreta nesta

^b ^M

SPECIAl SA» - Aberro diariamenteja pariir dis (9h rom Mr Herrís
ao piano MústCá ao vivo per* d*nçar « partir das 23h, com os conjuntos de Ronnie Mesquita e Luís
Carloi Vinhei. Rua Prudenre de Morais, 129 (2871354 e 287-1369).

'\

Érico

ganham
a supremacia, embora seja difícil no-

22h.

;*j9

e

painel trágico de Nelson
em O Casamento aqueles

(Rua Al12h,
I3h

18h40m,

ANSELMO MANZONI - Diafiamír.
»• c p«'1ir dai I0h, músk* ao vi»<"
paira tíãrx,*t com o conjunto do or
gemitán Sem eouvorl artístico, no
le Casse r o te. Das 15h às tSh, munPtt.o
ç* durante o lanche t Oi
No Ipantma Ftowtr %
OS 30
Tea
Evprait Hotel. Ru» PrudeOU
de Moraii. 1117 (28/8282).

Amado.

dois

os

maior número de

cindo

\

Ar-

Segundo

Nudei

Toda

tar

Orly

FOSSA — Dod thowi por no»t*
de ?a, * s*b. a partir das 24h, com
a atriz Neuza Amaral acompanhada
do pianista Ribamar r participarão
dos cantores Ivaní de Morais e Mano
A)õs«ca
Rodrigues.
dénçt'
para
com o Moiiea Trio a parle das 22*
Rua Romid de Carvalho. 55 (Prec
do lido - 235 7727 a 237 1521.
Co.iverl de CrS 40.00.

Adriana

de

èt pessoas
inconfessáveis.

Foi

Monti.

5AMBAO í SINHA' - No térreo,
resieurinft de cozinha f)'at'leira funcionando de 3a. a dom, das fíh as
3h, tom a participação do* Ciniorét
Nngrot e o plano de luca». No I*
•mU», show ás 24b, com (von Curi,
Wanda Moreno, passistas e ritmistas.
Aberto a partir dei 22h, com música
para lUn^u Couvert de CrS R5.00,
ter" consumação minima. Rua Cer*-*.lant" Ramo», 140 12376386 e . . .
256-1871).

casamen-

um

burguês,

Buzzanca, Martine Brochard, Amoldo
Silvia

anos).

(18

antecedem

ligada. Até domingo.
-*• + -*
Se em Toda

O SUPEREFICIENTE (II Domeilico), .:luigi Filippo d'Amico- Com lando
e

Canula

FregoUnte

22h.

que

dutores

conflito de gerações
urbano, onde se instala
de

O AMO» PEDE PASSAGEM _ Te<lo
e direção de Sérgio Btttonrourt Com
Míriam Pérsia, Everardo, AlauMo*Atves iuníor, Oefme r o coniunto de
Zito Riog- Mwsite no vivo para darv
çar » p-irtlf das 20H çckti 4 c*nto'a
D pa e »how, de 2a. « sãb , ãs
23l-30m laplnha, Rua Ba'a'a Riljeiro. 90 (255 3332) Couvert de C'S
70.00 a consumação de CrJ 40.00.

romance

procuram abafa' suas memórias e
filme reunindo o diretor e os pro-

do

atuação

no

Rodrigues. Com

Dantas,

pjixòes

toòal e psi-

coronelfazendeiro.

de

(Brasileiro),

baseado

PauIo

horas

(t.A.)
-fc-^-fr-k Uma das produções amerícanai mais impoMantcs dos últimos anos; uma visão trágica da viretratada na
da, admiravelmeme
narrativa de uma maratona de dança noi Estadoi Unidos da Depres-

Jiibo',

Rio Sul (Rua Marques de São
Vicente, 52 - 274.4221,: Uh, I6h.

que estreia na lonprocurando valorizar
física,

CANTIGAS DE RUA Eipeláculo
cie cantos e danças «e Po*twgaí,
'
rom a cantora Gilda Valença, o
Gru o de Danças Almeida Garrei,
Hoie,
guitarristas e «cordeontttas
ál 22h, no Olímpica Clube, Rua
Pompeu loureiro. 116. Informações
e reserva» pelos telefon-r» 25/0^41
e 237-5424.

Vidal

pe.-tnnaoeiu. O fitme
de suas ambições: na

aqwrrr-

gorosa

A ORANDI AVENTURA 00 CINEMAT0ORAFO - E.g. 4» Outono
Wyler.
William
(D.diworth), d.
Com Walter Hulton, Ruth Chalterlon • Mary Aitor. Hoj», éi 18h30m,
na Cln.mateca 4» MAM,

CASAMENTO

naldo

apai-

bordel e se

OS CAVAIOS Dt VIENA - Espetaculo de bale e números aerohátitos
com 26 c*»v»iot e 22 initru'eMes e
amaronat do Po,** Lipí/zftn Sialíon
Show Ho Maracanaonho, de 3a a
6a, it 2lh. tãb. it I7h « 2IK,
dom , às I6h e 20h, Ingres vos: ar*
nuibenceda «CrS 20.00 (menoret
de 10 anes) e CrS 30.00, Cadeira d?
ptitj lefr"*! a Cr$ 30,00 (menores
de 10 anoi) e CrS 50,00
Cadeira
centrai lateral a CrJ 40.00 ime norei de 10 a»ot) e CrS 60.CO cadei
ra cipeciel a Cri 50,00 frnenores de
10 anotl e CrS 70.00. Camarote de
quatro lugares a CrS 250.00 e Inse
de cinco lugares a CrS 300.00. Ingressos no loral, no Teatro Municipal e no Mercadmho Azul

SARAVA' - Show d. 7a > sáb
a por rir dat 2lh, com mOtlc. ao
vivo para dançar com a 0'f|ues'r»
dc Nejtor Sthavone e o con|urn»
de tll A'toverde Couvert d» 2a a
Ja, , Cr$ 40.00 e 6a. a »áb. >
CrS 50,00 HoUl Sh.talon. Av. Niomever
121. '787 3152)

samento-modelo", os conflitos, as
dúvidas, os reencontros de marido e mulher antes e depo»s do Oivórc'0, Sets episò(i'OS totalizando
168 minutos (sem caries) e praticamente entreguei j doís atores
(Ullman t josephsorii.
"eal.rado para a te? ??¦?f*
leviiio sueca, que o #pre»eniou
em se i eoisodio* de 50 minutos,
e depois rerrontado pe'o próprio
Bergman, esse filme ocupa uma
posição singular na obra do èit'c de Gritos e Sussurros t oferece um Imprrssionante duo interpretativo de Liv UUmann e EHand
Josephson. (E. A.)

Nelson

don-i

MARISA GAIA MANSA - Aprejentação da canto--* acompanhada do
coniunto lerra Ir.o. Parlicipação do
compositor » canto' Ivor t*n<.»!ofte.
Hoie, amanha e domingo, ás 21h,
no Toatro Arthur Aiavedo. Rua V»Io' Alves. JS4
Ingressos a CrJ
20.00

Av
Hotel Nactonal-Ulo,
Nlemeyei
|3W 1000 e 399 0100)
D« 3a. »
dom. Couvert de CrS 90.00 e tons.imaçio
minima dl CrS
30.0C
veip. tle dom a CrS 70.00.

CENAS DE UM CASAMENTO (Scenar ur eh Aklonskap), de Ingmar
Bergman. Com liv Ullman, Erland
Josephson, B-b' Andersson, Gunnel
tindblor"' Studio Tiiuca (Rua De^embarcador Isidro, \0\ Bruni-Copace*
Rit>ei'0. 502 bina (Rua
Barata
15h. I8h, 2lh
255 2058!
lagoa
Driv«-ln tAv
Bo?ges de Medeiros,
1426
2747999) 20h, 22h30m. (18
anos) A de»mtegr.t<;áa de um ''ca*

ronel do interior, de 70 anos, ab.in-

fica

EXTRA

15h20m,

um Indivíduo qu» senha em COftvt<
ver com as personalidades de statu»
cie aha bu'pueste « se torna moMomo, solicitado muito especialmente

Prieto,

e do meio

O AMUIITO 01 OGUM (brasileiro),
d. Nelion Pereira dot Santoi. Com
Jofre Soarei, Anecy Rocha e Ney
Santana. Hoje, il 20h30m, no Cineclube Marte X.re, na Aliança Francia do Méier, Ru. Jacinto, 7.

'^m^í_ ' ^
V

Depois dfi morte da mulher, um co-

^uperfície

ÍMÍORANTIS (Th. fmitr.nti),
OS
d. Jan Tro.ll. Com Mm von Sydow
. llv Ullman. Ho|e, á meii-noile, no
Cln.ma-1. Umt familia d. camponeiei iu.coi «migra para oi Eitadoi Unldoi ond. «ipera «ncontrar
um. terr. mala amena e rica.

EXTRA

Para crianças e adultos,
Escândalos Betty Boop, no Jóia

J_

romance
de
Versão
do
Fait
em
superprodução
Howard
americana ganhadora de qualro Oscar: de fotografia, cenografia, figurinoi . (para Uitinov) ator coad-

O IMPORTANtt f OUt A NOSSA
EMOÇÃO SOBREVIVA - Show dl
mutlci popular brasileira com q\
cantores e compositores Paulo Céiar Pinheiro, Márcia e Eduardo G><dm, Participação dos músicos: B'ar
Umogoi — ohüA, tui/io — b.i'üo.
PiithoaJ Metrellei — batpria, Riul
ffauta e Marcai,
Mascarenhas *Ima e Chieu — percussão.
Taatro
Princesa liab*l, Atf. Prínceia Isabel,
350. De 3., a dom., il 2lh, vltp
dom ii 18h Ingr.ilot « Cr$ 40,00
e CrS 20,00 litudantei.

(6.1 exlglvoii paia circulação comercial.
(l.A.)
de
COMPASSO DE* ESPERA (Brasileiro),
Antunei Filho Com Zóilmo Bulbul, Renáe
RodiiKarin
d. Vlelttlbnd, Elidi 1'almer.
guel, Antônio Pitanga » Sténio Garcia.
llde-1 (Praia do Flamengo, 77), Cin»ma-3
I4h40m,
fR.ia Conde d» Bonlim, 2791
I6h30m, I8h70m, 20hl0m, 72li, (IB anoi).
Drama em torno do preconceito racial,
tendo como protagonista um intelectual
negro.
-^c-^-^C
Surpreendente estréia tinemntoqráfica do direloi de tealro Antunei lilho,
com expressivas interpretações — a começar por Zózimo Bulbul r Rrnée dr VielFotografado rm prtlO • br.»mo
mond
por Opcfo do IUI0T, o filme estreia com
grande atraso, lambem em conseqüência
Hê mania de ver tudo em cores. (CA.)

REAPRESENTAÇÕES
•+(-£-£

__

SHOW

CINEMA

AS AVENTURAS DUM DETETIVE PORTUGUlS (Braiilelro), de Stefan Wolil. Com
Raul Solnado, Jorge Dória, Mara Rúbla,
d .unir Otelo • Fregotenle. Melro-Copaiabana (Av. Copacabana, 749 - 237-9797).
—
M-tioíoavliia (Rua do Paitelo, 62

"'-!—- *.*

++++4

EXCELENTE.

CASAS

NOTURNAS

CABARETlSSIMO - Show poriugués
de var.edides, com produção e di*
recão de Paulo Guilherme D'Eç*
leal. Na Sucata, Av. Borges de Medeiros. 1 426 (274-7999 c 2747849)
De 3*. a dem^, ãs 24h, Couvert de
Ci$ 100,00 e consumação de CrS
50.00.
de
Show
ROBERTO
CARIOS
cantor e compositor acompanbadr
do conjun'0 RC-8 e de orquestl
regida por Chiquinho de Morais
Rua Venceslau Brás. 715
Canecão
As 4es. e
5ai. il
(246718822h. 6a». it 23h, táb . át 20h r
ál 18h. Ingrettot a
24h e dom
Cr$ 70,00 e C-S 35.00 (criancat d»
cinco a 12 ano», aot domingot)
MIKONOS — Funciona diariamenie
a partir dis 22h, com diacote:' e
galeria de arte, no p'imeiro andar.
No segundo, Jan-Bar, com show
do quinteto formado por laércio —
piano. Meireles — sax. Mareio Mor>
tarroyos — pisten, Pascoal — bate
ria e luizão — baixo, e a cantora
Recepcionista biiínAngela Suarez
Av. Ba. tolomeu
Mitre, 36C
gue.
Consumação de CrS
(294 2298).
100,00.
SAMBA FANTÁSTICO Show da
cantora Sônia Santos. Direção o pro
dução de Carlos Machado. Com os
cantores 5ydney Magal e Roberto
Azevedo e as bailarinas Marina Marcel e Lady Hilda. Participação da
banda do meettro Cipó. Vivará, Av.
Afranio de Melo Franco, 279 . . .
(247-7877 e 267-2313). De 3a. a
De 3a. a 5atáb., il 22h30m.
couvert de CrS 50.00 « 6a. e lib.
couvert d. CrS 60,00
Show dl
RITMOS DO »RASH 3a. a 5a. e dom., ii I^h, ia. a
sábado > is 21h e 0h30m, vespeIBh. Direção dl
ral domingo, il
Caribe da Rocha. Figurinos de Ar61
Coreografia
Rodrigues.
lindo
luqui. Arranjos musicais de
Leda
Fernando
Ivan Paulo e cenário de
Pamplona. Elenco com mali de 60
Mar
liderado
por
p»rticipantei
Ney, Trio de Ouro,
Nora
Iene,
C a r I o t
Pandeiro,
do
Jackion
Poyares • The Fabulous 50 BlacW
and Whlle National - Rio Oancers

SEM TELECOTECO E' XAVECO
Show com OSevaíco Sargentelti e
os cantores Mara Rüb>a, Moeçir, Isrnael e Iracema, além éè* Mulatas
que Nao Estáo no Mapa Participação
eípecial de Esmeralda Barros. Oba,
Oba, Rua Viiconde de Piraiá, 409
',2876699 e 227-12891 Dc 2a a 5a.
e dom , ás 23h30m, 6a. e táb-, ál
23h e lh. Couvert CrS 90.00 e conlumação CrS 30.00 (18 anos).
TEM CARNÁ.. TEM CHORIN...
AltaShow com Ade'" il de Foniecu
miro Carrilho, Cy Manifold. Sonía
Machado, Mana de Fátima • pasststas e titmutes. D^eceo musical
'
cie Cduardo lages Direção geral de
Rintão Gaúcho,
Expeditt Faggíoni
Rua Marauéi dt Valença n° 83 ....
(264-6659 e 264-3445) De 2a. a 5a.
e dom,, át 22h30m, 6a., is 23h e
láb-, ás 23h30m. Couvert. De 3a. a
5a. e dom., a CrS 30,00, 6*. a
CrS 35,00 e sáb. a CrS 40,00.
SAMBA E FADO - Show com Ivan
El-Jaick e Maria da Graça. De 2..
a sáb. a partir das 22h. Adega d.
Clara.
292
Rua
Senta
Évora.
(237-4210). Couvert de CrS 40.00.
706 — A partir dai 22r>, mútica ao
vivo para dançar com o conjunto de
Eduardo e as cantoras Áurea Martint e Salty B.ldwyn. Às 23h30m,
Fernando e seu conjunto acompa*
nhadoí dos cantores Leila, Dora e
Márcio. Á 0h30m, thow da banda
de Osmar Milito, com os cantores
Márcio lott, Djavan e Maria Alice.
Av. Ataulfo de Paiva, 706 ....
(274-4097). Sem couvert e consumaÇão mínima.
JAKOB S - Aberto diariamente da
12h até a madrugada para elmo*
ÇO e iantar, com cozinha internacio*
nal. A partir das 20h, apresentação
do violonista Ponan e do pianista
Ary. Anexo i Churrascaria Parque
Recreio, Rua Marquis de Abrante», 96 (225-5284).
BIERKIAUSE - Show diariamente it
22h, com os cantores Everardo, Miguel França e Maria Helena, e
cantor alemão Mareei lint. Aberto
a partir das 19h com música par»
dançar. Ru» Ronald de Carvalho, 5}
<Praça do lido - 235-7727). Couvert
de CrS 25.00.
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(Anylhing Goei). Protluçáo americana, em Vis.
tavision, de 1956, dirigida por Robert low.i.
No elenco: Bing Crosby, Donald 0'Connor, Mllzl
Gaynor, 2i/i Jeanmairc, Phil Hirrflj Kurt Kas/nar,
Walter Saneie, Mareei Daüo, Bur/ Miller. Colorido.
em
Um ator veterano (Crosby) concorda
participar de um musical ao lado dt um novo
ídolo da TV (0'Connor); pi.fr» doi «maios oi
doii partam «m férias — para Londres « Parii,
— • contratam duas garotai
reipoctivamento
(Gaynor • Jaanmaire) para o ünico papel ftnnRetomada inócua, a deinino do «spoticulo
peito das alterações ttnsivnii, d» um «xito da
Broadway qu» ji havia i» transformado om
filma 20 anos antes (tu.-arca a Bordo) também
com Bing Crosby, ao lado de Ethtl Mcrman
São mudada! inclusive as canções da Cole Por.
ter: para pior.
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GILDERSLEEVE NA BROADWAY
TV Rio - 1 Sí,

*-_______
•^¦w.i.-v..
l
I

(Gildersleevo on Broadway). Produção america.
na de 1943. dirigida por Gordon Douglas. No
elenco; Harold Peary, Billie Burle, Claire Carleton, Richard le Grand, Freddie Mercer, Hobart
Cavanaugh, Morgarrl landry, leonitie Kintlcy,
Ann Doran, lillian Rantlolph. Prelo a branco.
Fatiando • freqüentar o ambienta teatral,
Gildertleevo (Peary) envolve-se com uma vfúva
caçadora de marido (Burke) a uma cavadora de
fortuna (CarUton). Segundo eumplar de uma
sério humorística produiida pala RKO nos anoi

A família oue mata unida Comédia de Jules foi.fer. Trad. de
Millor Ffttt.andíi. Dir. de Léo Jusi.
Cenários de Pernambuco dc Olíveira. Com Sueli Franco, Antônio
Bueno, Marcelo
Pjti.o,
Patrícia
Picchi, Mário Gomes, Ariur Costa
Pilho e Olegário de Holanda. Participação
vocal de José Wilker.
Teatro Santa Roía, Rua Visc. de
Pirajá, 22 (247-8641). Oc 3a. a 6a.
dom., às 21l)30in, sáb. is 20h30m
22h45m, vesp. dom., às I8h. Ingressos hoie, a CrJ 20,00, amanhã
a CrS 50,00 e de 3a, a 6a. c dom.,
a OS 50,00 e CrS 30.00, estudantes.

às 2lh30m, vrsp. de sáb. e dom. às
191). Ingressos a CrS 15.00. Patrões
que tira nl ram empregados, empre*
gados que tiraniiam patrões: num
clima absurdo, uma •hí|I*« das suas
dependências mútuas. Até domingo.
DINHEIRO, PRA OUE DINHEIRO? -

¦OEING-BóeInG Comédia
de
•Marc Camolotti. Dir. de Carlos Krocber. Com Rubens de falco, Françoise
Forton, João Paulo Adour, Renata
Fronzi, Geórgia Quent.il, Fobiolo Fracarolli. Toatro da Galeria, Rua Sen.
Verguoiro, 93 (225-88461. De 3a. a
óa. • domingo, às 21h30m. Sabádo, »'. 20h e 22h. Vesp. domingo,
às Iflli. Ingressos de 3a. a 6a. e
domingo ¦ CrS 50,00 e CrS 30,00,
rstudante. Sábado a CrS 50,00. (14
• nos). Aventuríi de um conquista*
dor envolvido com três aeromoças.
A MAIS SÓLIDA MANSÃO - Drama
de EuQene 0'Neill. Dir. de fernando Torres. Com Fernanda Montene*
nro, Yara Amaral, Zanoni Ferriie,
Gregório,
Fernando Torres, Carlos
Antônio Ganzarolll, Teatro Glória,
Rua do Russel, 632 (245-5527). D*
3a. a 6a., e dom., às 2lh, sáb-, à>
19h30m • 22h30m, vesperal dom. àl
18h. Ingressos a CrS 60,00 a Cr$
40,00 (estudantes). (18 anos). Estados Unidos, 1832/1641: uma mãe
« uma esposa, Impulsionadas por
excessos de amor possessivo, dispo
tem o afeto de um iovom ambiooao.
-

Antitragòdia
O ÚLTIMO CARRO
de João das Neves. Dir. do auter.
Com Uva Nino, Ivan Cândido, Ivan
Sela, Ivan de Almeida, Jojô das
Neves, Margot Balrd, So bastião lc*
mos, Vinícius S-ilvatori e CütfOJ
Taatro Opinião. Rua Siqueira Can.*
pos, 143 (235-21191. Dc 3a. a 6a.
sàs 21H30m, sáb-, às 20h e 22h
30m, dom., ès 21 li, vesp. de 5a.,
às 17h e de dom., às 181.. Ingrestos 3a. e de 5a. a dom., o OS
40,00 a CrS 20,00, estudantes, 4a.
¦ Cr$ 30,00 e CrS 15,00, estudantes. As cotidianas e anônimas t'agedias dos usuários dos trens suburbanos cariocas.
SINDICA, QUAl E' A TUA? - Comídia de Lufs Carlos Góes. Dir. dt
Antônio Pedro. Com Marília Pera,
Nelson Xavier, Jacqueline Laurence, Djenane Machado, Dura Ferraz,
Flávio São Thiago. Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Morais, 824 . . .
(247-9794). De 3a. a 6a. e dom.,
às 21h30m. Sáb., às 20ti e 22h30m.
Vesperal dom., às IBh. Ingressos de
3a. • 6a. e dom. a Cr$ 40,00, e CrS
25,00. estudantes. Sáb. a CrS 50,00
• CrS 30,00, estudantes (la. sessão),
e CrS 50,00 (2a. sessío). (18 anos).
Num apartamento
agitado, doisconceitos de vida — a liberdade a
—
o preconceito
entram em Iun
insólita.
TEATRO CORDEL - Sete histórias da
literatura de cordel, adaptadas por
Orlando Sena. Dir. de Ewerlon de
Castro. Com Tião Ribas d'Aviia, Pérides Flaviano, Vic Mililello, Dirca
Mililello, tini Mauro, Cilas Gregorio. Teatro João Caetano, Prar.a Tiradentes (2210305). De 3a. a 6a.,
'.0h
e dom., às 2lh. Sáb., às
e 22h
30m. Vesp. 5a., às 17li c dom., às
lêh. Ingressos a CrS 20,00 e CrS
estudantes. Até domingo.
10,00,
Nova tentativa de traduiir em Unguagem cênica a admirável e livre
poesia dos folhetos de cordel.
DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA Duas peças curtas de João Carlos
Mo'a. Dir. do autor. Com Carlos
Wilson Silveira, Guida Viana, José
lavigne, Sura Berdilchcvskl, Tonlnho Lopes, Xuxa Lopes. Teatro Ta*
blado, Av. lineu de Paula Macha•dOj 795 (226-4555). De 5a. a dom.

Comédia de Domingos de Oliveira,
baseada em O Uturário, dc Martins
Peita, Dir. de Domingos de Oliveira.
Cristina Athi,
luis,
Com Lutero
NercesEduardo Tornaghi, Stepan
sian, Miguel Oniga, Ginoldo de Sousn e outros. Teatro Gláucio Oill,
(237-7003).
Pra.,.1 Card. Arcoverde
De 4a. a 6a., às 21li30m, sáb. e
dom., às 20h30m, vesp. 5a. às 17h
e s«b. e don1., às !8h30m. Ingressos
a CrS 40,00 e CrS 20,00, estudantes. Uma nova versão do clássico
roído pela «var cia.
peisonagcm

GOTA DÁGUA - Tento de Paulo
Pontes e Chico Buarque, cem múde
Buarque. Dir.
llcas da Chico
ferreira,
Com Blbl
Glftr.nl Raito
Linhares,
Loureiro,
Luís
Oswaldo
Roberto Bonfim, Carlos Leite, Sô*
Beth
Isolda
Cresta,
nia Oiticica,
Mendes, Norma Sueli e outros. Toa*
Rua Siqueira
tro Teresa Raquel,
Campos. 143 (235-1113). De 3a. a
dom., is 211.3'Jm, vesp. de 5a. ài
I7h a de dom., às 18h. Ingressos
3a. a CrS 30.00 e CrS 15.00. eitudmies, de 4a. a 6a. e dom., a CrS
50,00 e CrS 30.00 estudantes, sáb.,
a CrS 50.00 e vesperal do 5a.,
• CrS 30,00. (18 anos). O enredo
de Mtdéia de Erípedes, livrernente tr.insposto paru o Brasil de Hoje. Recomendação eipecial tia Associação Carioca de Críticos Taaífílí.

(livre).
CRIMES DELICADOS - Comédia do
José Antônio de Sousa. Dir. de Adcrbai Jr. Com Renée de Vleimond,
Nilson Condi e Botina Viany. Tealro
Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17
(232-5817). Do 4a. a 6a. a dom., às
21h30m, sáb., às 20h a 22h30m.
vesp. 6a., às 18h e dom., ás 19h.
Ingressos de 4a, _ 6a. e dom., a
CrS 40.00 e CrS 25,00 (estudanles),
táb. a CrS 40,00, vesp. da 6a. a
CrS 30,00. (18 anos). Assassinatos
insólitos e violência urbana aborda*
dos A luz do realismo fantástico.
— Comédia de Murray Schisçal. Dir. de Osmar Rodrigues Cru:.
Com Juca de Oliveira, fcci.y faria e
luis Gustavo. Teatro Maison da Fran*
ce, Av. Pres. Antônio Carlos, 58
(252-3456). De 4a. a 6a. a dom., às
21h30m, sáb., as 20h e 22h30m.
Vesp. de dom. às IBh. Ingressos dc
4a. a 6a. e dom. a CrS 50,00 e OS
25,00, estudantes. Sáb. a CrS 50,00.
16 anos). Julgando o seu casamento fracassado, o marido ttnta empurrar a esposa a um velho amigo,
mas acuba voltando atrás.
PUTZ

A NOITE DOS CAMPEÕES - De Jason Miller. Direção de Cecil Thiré.
Com Sérgio Britto, ítalo Rossi, Carlos Kroeber, Otávio Augusto e Cecil
Thiré. Teatro Ginástico, Av. Graça
Aranha, 187 (221-4484). Da 4a. a
6a., às 21hl5m. Sáb., às 20h e 22h
30m. Dom., às 18h c 21h. Vesp. d»
4a.. ás I7h. Ingressos a CrS 30,00 e
CrS 15,00, estudantes. Sáb., a CrS
30,00. vesp. de 4a., a CrS 15,00.
(18 anos). Uma vigorosa análise da
mentalidade de uma maioria silet»ciosa e um brilhante trabalho de
equipe do elenco tornam o progra*
ma interessante e comunicativo.
O ESTRANHO CASAL - Comédia de
Neil Simon. Dir. de Jô Soares. Com
Gracindo Jr., Carlos Eduardo Dolabela, Célia Coutinho, Terezinha Elisa, Jorge Cândido Augusto, Olímpio e Jorge Botelho. Teatro Serrador, Rua Senador Dantas, 13 — ....
(232-6531). De 3a. a 6a. às 2lhl5m.
Sábado, às 20h e 22h. Domingo, às
I8h e 21h. Ingressos de 3a. a «a.,
e dom. a Cr$ 40.00 e Cr$ 25,00 (cstudãntes), sáb. a CrS 40,00. (14
anosí. O complicado convívio de
dois rapazes recém-desquhados.
VESTIDO DE NOIVA - Oram. de
Nelson Rodrigues. Direç.io de Ziembinski. Com Norma Bengell, Camila
Amado, Carlos Vereza, Maria CláuJorge Chaii
dia, Dirce Migliaccio
e outros. Teatro do BNH, Av, Chile,
De
3a. a 6a. 4
230 (224-9015).
Jom. às 21h, sábado, às 20h «
1 Bh. Indom.,
às
22h, vesperal
preMO! de 3». a 6*. e ônm., a CrS
40,00 e CrS 30,00, estudantes, itb.,
a CrS 50,00. (1B anos). O banal
episódio de um atropelamento com
morte abre caminho pau a poética
investigação de uma existência em
três planos de consciência: realldade, alucin.icão e memória.
TUDO BEM NO ANO QUE VEM Cor.-iédia de Bernard Slade. Dir de
flávio Rangel. Com Glória A,\ene;e>
Teatro Adolto
e larch.o Mera.
Bloch, R. do Russrl, 804 (285 1465).
De 4a. a Aa. e dom., às 21h30m,
sáb. às 20h e 22h30m, vesp. dom.,
às I8h. Ingressos de 4a. a 6a. a
dom., a CrS 50,00 e CrS 30,00, estudonles, sáb. a CrS 50,00. (18 anos!.
Dois amantes adúlteros encontramse uma vez por ano, durante um
quarto da século.

BONIFÁCIO BILHÕES - Tcitc • d,.
reção de Joio Bethencourt. Cer.írios e f:gurinos de Kalm» Murtinho. Com l..na Duarte. Armando
Bogus
Lira.
Toatro
e
Beatriz
da Praia,
Rua franci*-co Sá, 88
(267-7749). De 3a. a 6a. e dom.,
às 21h15m, sàb , às 19h30m e 22h
30m, veip, dt dom,, às 16h. Ingressos de 3a. a 6a. • dom. a
Cr$ 40.00 c CrS 20.00 (estudantes).
Comédia. Um volanto premiado da
Loteria Esportivo traz à tona contradições e quíproquós.
UM PADRE À ITALIANA - Comedia de Pedro Mário Hcrrcro, od^ptnda por Armindo Blanco. Direção
de Antmio Pedro. Com Marco Nantni,
Eva Tudor, Felipe
Wagner,
Afonso Sluart, Ectty Saddi,
José
Stcinbcrg,
Mório
Pctraglia o outros. Teatro Mesbla, Rua do Passeio,
42/56 (242-4880). De 3a. a 6a., a
dom., às 21hl5m, sáb. às 20h a
?2h30m, vesp. 5a., às 17h e dom.,
•is 18h. Ingressos da 3a. a 6a e
dom. a CrS 40,00 e CrS 30,00, esludantes. táb a CrS 50,00 a CrS
40,00, estudantes (la. scssào) a CrS
50,00, preço único (2a. sessão),
vesp. de 5a. a CrS 30,00 (18 anos).
Acontecimentos estranhos a imprevisíveis perturbam o jovem vigario de ema aldeia Italiana.
UM HOMEM SEM DOCUMENTOS
MORREU ATROPELADO NA AVEN1DA — Comédia dramática de João
Siqueira. Dir. do autor. Com Júlia
Guedes, Joào Batista, João Siqueira,
Irene leonore. Conceição Correia,
Rita
luppi, Jorge Crespo. Muteu
de Arte Moderna, Av. BciraMat s/
n? De 6a. a 2o., às 21h. Ingressos a
CrS 20,00. Um acidento de transito
repercute de várias maneiras na» vidas das pessoas que o presenciaram.
PEGUEM UM BINÓCULO: HÁ UM
HOMEM CRUCIFICADO NO MEIO
DO DESERTO — Comédia dramática
de
Fernando Melo. Dir. de Eric
Com Alice Reis, Glória
Nielsen.
Frossard, Arnaldo Marques, Otacilio
Coutinho. Aliança Francesa da Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54. De
Ingres6a. a domingo, às 21h.
sos a CrS 20.00 e CrS 10,00 (estudontesl. A busca de um homem de«aparecido leva uma iovem ao encontto de situações inesperadas em
meio ao caos urbanos de Copacabana.
- MuGRAN CIRCO APOLOGIIE
sical de Demétrio Nicolau e Hellen
Schrage. Criação coletiva do gri>
estudanpo Motim, Integrado por
tes e ex-estudantes. Teatro do Coligio Androw», Praia de Botafogo,
308. De 5a. a dom., às 2lh, vesp.
»áb. e dom., às ISh. Ingressos a
CrS 20,00 a 10,00 estudantes. Até
dia II.

DANÇA
RECITAI

DE

MOVIMENTO

-

Apre-

sentação de dança contemporânea a.
os danpesquisa de movimento cotn
çarinos Jonas Dalbecchi e Vera lopes, do Grupo Construção Teatral de
Dança. Hoie às 20h30m, r.a Aliança
Francesa dt Ipanema, Rua Viscon*
de de Piraiá, 82 - 12° andar. Ingressos

a

Cr$

20,00.

AM-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

40, com apenas algum da stus cemponantaa
eiibldos no Brasil. Deve valer muito pouca.

SANGUE DE PISTOLEIRO
TV Globo - 23h55m

8h30m — Ho]c no JORNAL DO BRASIL — Aprcicnlaç&o de Ellaklin Araújo.

(Gunman't Walk). Produção americana, originariamente em Cinentascope, de .9_>8, dirigida por
Phil Karlson. No elenco; V»n Heflln, Tab Hunter,
Jiime» Uarren, Kathrin Gran», Mkkty Shaughnes*
sy, Robert F. Simon, Edward Pl.lt, Ray Teal.
Will Wright, Colorido.
lea Hac-*t! (Haflin) * um plonalra qua >a
• itaboleca na idade madura e procure educar
oi filhol Ed (Hunter) e Davey (Djrr.nl dentro
da nova ordem, encontrando dificuldade» com
o violento Ed. Ot dois filhol te intereiiam
por uma mestiça (Grant), que prefere • pacifico
Davey. Western em torno de problemai familiarei, itm novidades a destacar, mai lufkierv
temente armado para agradar aot aficionados do
gênero.

IBh — MUSICA CONTEMPORÂNEA -- Proprama:
Mike Old/ícld. Upp e Traffic. Produção: Alberto Carloa
de Carvalho. Aprescmtaçfto: Orlando dc Souza.
23h — NOTURNO — Lançamentos musical.., destaques
internacional., e cntrcviàta-s. Produção: Alberto Carlos de
Carvalho. Apresentação cie Eliakim Araújo.
JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h30m. 12h30m,
18li30. Ol.30m. sábado e domingo, 8ti30m. I2h:i0m, 18h30m,
01i30in. Apresentação dc Eliakim Araújo, WUllam Mendonça c Orlando dc Souza.

TERROR NA PRAIA
TV Tupi - 24h

(Terror on th« Beach). Produção amffitana de
1973, realizada diretamente para a TV por Paul
VVçndko». No elenco; Dcnnli V/eaver, EsteH*
Partons, Susan Dcy, Scott Hylandi, Krlitoffer Tabor!, Michael Omslian, Henry Olek, Roberta Coilins, Carole White e Betsy Slade. Colorido.
Weaver 4 wm chefe do familia que reiohro
acampar numa praia com a mulher (Partem)
e oi filho* (Tabort e Dey); Hylandi • Christian
são oi lidere* de um grupo de e.eforde>roi
qut chega para aterroriiar o feriado da familia.
Delinqüência juvenil e lutpente tequndo ai emqência* doi eipetácutoi de TV dtitinedoi è famili» americana, lito i, bom otquomatliedot.
A encenação o eficiente.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS — Flashes nos
intervalos musicais c Informativos de um minuto, as meias
hora... dc segunda a scsta-íclra.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

H «lEEEBãisil
Diariamente

à lh

das 9h

Ronald F. Monteiro

-

\t
Da TV para o
paico, Bcíít/ Faria,
Jnca cie
Oliveira c
Luis Gustavo,
cm Putz

'

OS FILMES DE HOJE

MARAVILHAS EM DESFILE
TV Globo - 14h
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Rádio JORNAL DO BRASIL

Programação «em destaquas maiores, ond«
ei dois cartuns da noito — Sangue de Plstoleiro a Terror na Praia — •• Impõe facilmente
aos da tarde.
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Da_; 20h kf. 23h - Apothcosc dc Luliy, dc François CouperinLc-Grand tOrq. de Câmara Inglesa, regência ao cravo dc
Raymond Leppard — 28:05); Sinfonia n.° ll em Mi Bemol,
dc Haydn (Doratl — 18:2-1»; Trio para Piano, Violino e
Ccllo cm Sol Menor, Op. S, dc Chopin (Beaux Arts —
20:351; Sinfonia n.° 39, cm Mi Bemol, de Mozart 'Orq.
Cleveland c Szell — 25:28i; Concerto para Vioíi;io n.° 4,
cm Ré Menor, de Vleuxtemps iGrumlaux e Orq. Lamourcux — 29:411; Tema c Variações cm Dó Sustenido Menor, Op. 73. de Faurc (J.-Ph. Collard, piano — 16:23);
Pulcinclla (Suite), dc Strawinsky (Klempercr — 25:17).
AMANHÃ

Tab Hunter c James Darren em
Sangue dc Pistoleiro (canal 4, 23h55m)

CANAL 2
Trammiiiao

No Reino da
vid
Rimei
Janstn.
Cunhayem. Cc-ortdo.
Noticiário narrado por
23h30m - Amanha Mírcia Mendei e Cario» Campbell.
Colorido.
74h — Coruja Colorida — Rimei Sangue dt
Ptitoleiro,

Experimental

2lh — Etpecialmimo -- Muiicil. Colorido.
—
World Cup Tennit
21h30m — Torneio da
Traturnitido ao vivo do lb'fapucra —
Sáo Paulo. Colorido.

CANAL 4
TOhlSm — Padrão a Corei.
10h30ni — Vila Sésamo lll — Programa didático
infantil cotn oi bonccoi Guçtu e Garibaldo e oi atorei Araci BaUban-an,
Sônia Grana. Paulo Jové e Armando
Bogus, Com 20 personayenj, entre
mágico*, bonecos e palhaços. Direção de Milton Gonçalvei. Colorido.
10h5Bm — Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
llh — Agente 86 — Sátira aci filmes de
espionagem. Com Don Adams t Barbara Feldon. Colorido.
11h30m — O Mundo Animal — Documentários
sobre a na tureza, os animais e o
homem. Colorido.
IlhSBm — Globinho — Noticiário Infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
— Desenhos:
12h — Globo
Cor
Especial
Herculóidet r Vovô Viu a Uva.
13h — Hoi« — Noticiário apresentado por
Sônia Maria e Lígia Maria. Colo*
rido.
13h30m — Helena — Reapreientação da novela
de Gilberto Braça, bajeada no romance de Machado de Assis- Dicção
de Hcrval Ros sano. Com Lúcia Atves e Osmar Prado. Cobrido.
13hSlm — Globinho — Noticiário inlantil narrado por Berto Filho. Colorido.
I4h — Sessão da Tarde — Filmei Maravilhai
am Desfile. Colorido.
16h — Senão Aventura — Desenho: Missão
Mágica. Colorido.
16hSSm — Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
17h — Show das Cinco — Desenho: Brady
Klds. Colorido.
17h30m — Faixa Nobre — Seriado. Hoie: Mary
Tyler Moore, com Edward Asner a
Ted Knight. Colorido.
llh — Veio a lua no Ceu — Novela de
Sylvan Paezio adaptada do conto
de Marques Rcbcllo. Direção de Hervai Rossôiio. Com Eduardo TÕfhághi
e Norma Blum. Colorido.
18h45m — Tom a Jttry — Desenho de Hanna
Barbera. Colorido.
19h — Anjo Mau — Novela de Cassiano
Gabus Mendes. Direção de Rcgis Cardoso. Com Suzana Vieira, José WU**
ker e Luiz Gustavo.
19hS0m — Jornal Nacional — Noticiário apresentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapellin. Colorida
_0h15m — Pecado Capital — Novela de Janete
CUir. Direção de Daniel Filho. Com
Francisco Cuoco, Betty faria, lima
Duarte, Rosamaria Murtinho, Milton
Gonçalves. Colorido.
Sexta Super Show — Hoie: Globo
de Ouro. Parada musical com Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Fafa
de Belém, Jerry Adriani. Wandertey
Ataulfo
Eliana
Cardoso,
Júnior.
Pitt.man, Jorginho do Império, Sil*
vio César, entre outros. Colorido.
Eletrônico — Noticiário
21h55m — Jornalismo
apresentado por Berto Filho. Colorido.
«ti — O Grito — Novela de Jorge de Andrade. Direção dc Walter Avancini.
Com leonarclo Vilar, Glória Meneses,
Teresa Raquel, Isabel Ribeiro. Maria
Fernanda e Walmor Chagas. Colorido.
22h30m - HarryO — Seriado policial com Da-

Jlh

—

CANAL 6
1 Sh

—

a

—

Educativa

TV

INFORMATIVO DE UM MINUTO — AS 12h, lóh, 18h
20b, 23h e 24h
Aprenda

la,

parte
Filho —

Seu

de

Cuidar

Programe

dedicado ás mács, com assessorar-neo
to do Dr R-naldo Deiamarc. 2a. parte: Márcia • Seul Problemai — Historia

adolescente

de uma

f emil-a res

fli tos

a

15h30m

Uh

Speed

ISh30m

Canhão

Deienho.
—

Iwbtl

nara

Colorido.
Novela

dt

Castellar. Direção de Moura
Ivan
Márcio,
Rogério

Heloísa

Com

Matos.

Paulo

Mesquita,

Figueiredo

e Wanda

Stefanla.
1?h10m

- Um

Dia

—

20h45m —

.0h58m —
_1h

—

73h

—

24h

—

Com

Maria

Abramo

—

Novela dc Te.
'Zirt,
HenCarlos

Rodolfo

Martins.

Carone,

20h

Amor

Filho.

xe*ra
r que
téha

o

Cerreioe-dírKi»
iodar - leltton.

Mayer,

Felipe

Esteia,

Glauce

e

Meireles.

Luci

para t SADlO
264 ¦•<__.

JOíNAl

B'AiiU

t>0

A».

írii.l,

SCO

Pira r«<*b«r mvmjlmtntt • loUhm ét pro«|'am*c«o d* Clai.tco» *m
uat'« «nWtr UMA VEZ m MV nom* • «ndvrtio * RADIO JB ''•', Av. Branl.
Vf«rttim«nl« Ràdi» JB C*rlf«n.

-

FM,
500.

LIVROS

e

—

Racer

70

cor>

seus

sociais.
Abbott a Coitello - time.
Senão Bang-Bang — Filma.
do Capitáo Axa — Aprcierv
Clube
"¦¦-.¦..> os Super-Htróis. Colorido.

16h
17h

20h — Abertwa sobre Temas Folclóricos Russos, Op.
US. dc Shostako\itch (AranowHz — 9*14"); Sonata
N.o 4. cm Fá Sustenido Maior, Op. 30. dc Scriabin tZhtikov, plano — T43"i: Concerto para Flauta N.° 3. cm Dó
Maior — Militar, de Luigi Gianella il Sollsti Veneti e Rampai — 19'OC"*; Sinfonia N.° 4, cm Sol Maior, dc Mahler
i Haitink. Elly Ameling e Orq. ConcerlRcbow —- 58'i: Sonata N.° 5. cm Dó Maior, de Galuppl (Bencdetti Michelangcll — 14'20"í; Suite para Orquestra N.° 4, em Ré Maior,
de Bach (Leppard ¦— 21'19">: Sottnfn para Piano e Violino N.° 9. em Lá Maior, Op. 47 A Krcutzer. de Beethoven
i Kempff è Mcnuhin - 40*33").

Graeb,
Coío-

rido.
Xeque Mata — Novela de Chico da
Asss e Walter Negrão.
Com Énio
Gonçalves, Cláudio Correia * Castro,
Rodolfo Mayer, Maria luiza Castell;,
Edney Giovenar;i. Colorido.
Factorame, Edição Nacional — Noticiário com Gontijo Teodoro. íris let
fierí, Fausto Rocha e Ferreira Mar[int. Cdcrido.
Jacinto de Thormai — Noticiário sociai. Colorido.
Cluba dos Artista» — Programa dt
variedades, (ift&ltci a prèm-os. Colorido.
Mod Squad — Seriado policial com
Michael Cole. Clarence William lll c
P. lipton. Colorido.
longa-Metraçrem — Filme: Terror na
Praia. Colorido.

CAN AL 13
15h55m — Abertura — Padrão.
lóh — Dedicado a Você — Programa feminino com Ajira Períingeiro. Colorido.
—
1&h30m
Encontro com Aríete — Programa feminino apresentado por Arleta Ribeiro. Colorido.
17h30m — Visão — Seriado de caráter cultural.
Colorido.
llh — Sessão da Tarde - Filme: Oildersleeve
na Broadway. Preto e branco.
19h — Grande Conselho dat larbadat —
Noticiário de turfe apresentado por
Wilson Nascimento. Colorido.
19h_5m — Seriado da Avtnturaa — Filme: SOS
Guarda Coita Alerta.
19h4Sm — Red» Fluminense de Noticiai — Nolicicrio com José Saleme. Colorido.
20h — Bonanxa — Seriado. Colorido.
—
EsJlh — Música Popular Brasileira
pecial.
25h — Camere 13 — Noticiário com Anita
Tar,*.nto, Rui Carneiro e Tony Almeida. Colorido.
22hJ0m — Bolsa de Valorei — Com Nelson
priori. Colorido.
_5h_5m — Milosl Importante — Noticiário «ocial
cem Roberto Milost. Colorido.
__h30m — Rumo ao Infinito — Programa dc ciráter relig-oso com o Pastor Ntison
Amaral FanW. Colorido.
2?h35m — Em Defesa do Consumidor — Ap'esentação de Nini Ribeiro. Colorido.
_3h35m - Dr Kildare — Seriado.

Aspectos da história brasiletra cm trcs livros que acabam de ser reeditados. A
América Colonial em um
volume dc ensaios coligidos

dau. Ciro F. S. Cardoso e Hécior
Mal a vê Mata. Feudahirro, capitalismo, modo de produção escravista,
eic.
PRÓXIMOS

LANÇAMENTOS

O

DESCOIRIMENTO DO IDASU, por Cjpi-trano d* Abieu. Pttfício òe José Honér.o Rodfiçuei.
fditora
CMItlíçlo Brasileira/Instituio Nacional do livro. 1'76, Rio/
Brasília, 224 pp.. CrS 25,00. 2ê. ed.
Ntttt volume, com que »e compte*
u è reedição dis obrat de C de a..
l3o reunidos cinco eftudoi, todos
relicionadoi com o temi indicado
p:lo titulo.

COMPIEMENTOS DE TEIECOMUNICAÇÕES por Armei Picquenird.
Cot.pjn*hta Editora Nacional,
Sao
Paulo. Manual de extensão dot cursos de enQenha'ía eletrônica, para
uso p-rático em cãlculos de síste-nj.

COMENTÁRIOS

CÓDIGO

ÃÕ

DE PROCESSO CIVIl, por Pontes ae
Miranda. Volume IC da série. EdW
tea Forense. Rio.

A MAIINHA DE CUERM DO
MASIl NA COIONIA E NO IMPERIO, por JoJo do Prado Maia. tà'f
ton Citedra/lnititu'0 Nacional do
livro, 1976, Rio/Brasilia. 310 pp,
Cr$ 34,00. 2a. ed. O papel da Armada na criação do BraiH, fixt;ão
dos seus limites, defesa c integração
nacional.

TRÃTÃDCrbA ACÂO RESCISÓRIA, por Pontes de Miranda. 5a. ed.
Editora Forense, Rio.

SANTA MARIA DE 1EIÍM
DO
CRÃ-fARÃ, por leandro Tocantins.
Editora Civilliaçáo Brasileira/lntMu*
to Nacional oo livro. 1°76, Rio/B-asltlí. 338 pp., CrS 28,00. Guia hislórico-jenfimental d* uma cidade
rica d» encdntot naturais, tradições
populares e obras de arte, notada*
mente no plano arquitetônico. HusIrajòes de Percy lau.

RÍVÍSTAS

AMÉRICA COIONIAI. org. oe
Ihéo Araújo Santiago. Pallas Ed.tora, 1976, Rio, 180 pp, CrS 60.C0.
Ensaios recentes sebre as esiruiuassinados
ras sociais da América,
por Maurice Godelier, Ernesto la-

•~ TRANSPÒRUS- NO B R A S I l:
SUAS GRANDES METAS, por José
Cdso de Macedo Soares. Distribuição da Franctico Alves EU'(o/». lancamento a 19 dt ab'it.

O CORREIO DA UNESCO, vol.
4 nv 2, Editora da Fundação Getú*
lio Vargas, fev. 1976, Rio. Cr$ 5.00.
Número
dedicado aos celtas, sua
história e sua cultura.
_
•~MÓDÜÍl5, n? 41. Avenir Edi'»
ra. Rio. No sumirto, artigos a depoímentos, sobre arquitetura. u"t?«mimo e arte. de Jusceíino KubMichek. Renato Soeiro, Pedro Dantas,
Oscar Niemeyer, Tristão de Athayde, Jo/ge Amado, GUuco Campeio,
Milton Ramos, R. Paula Soares, UaIo Campofiorito t luu Mário Xavier.

REVISTA
CAIE' CONCERTO RIVAl - Aberto
diariamente a partir das 19h, com
música «o vivo par, dançar. As
2lh30m, Pecad* Sé com Capital,
com Silva Filho, Ari leite, Apoionio t Chico leite. Às 24h, Eddy
O
impossível
na
reviste
Star
Fábio
Cacom
Acontece,
margo, Apolônio e Renato. Participação especial de Cheiroso r do
Te«to de
Magal.
cantor Sidney
Yang o Gugu Olime<he. Âs 2h, o
show Elas Transam por taiie, com
Carlos Itite, '.uiz Magne-li, o cane o travesti
tor Carlos Augusto
Jane. Direção geral rfe Yang. (!ua
Álvaro Alvim, 33 (224-7529). Consumação d« G$ 25.00.
TÍM P1XOXÓ NÓ~1BOROGODÓ -

Victor Zambitc. Teatro Carloa Gomai,
Pça. Tiradentes (222-7581).
3a.. *>.. 5a. e dom., is 19h30m e

Da Nick Nicola « Álvaro Marzulo.
Com Tânia Porto, Nick Nicola, Ce*
leste Aida, Iara Silva, Rina Maria,
Gtane Gilse, Tlririca, Almeidinna e

20h e 22h. Ingressos

21h30m,

6a.

e

18hl5m,

is

sáb.

20hlS_3 i I2hl5m.

Ingressos

a CrS

(camarote cem quatro luaares). CrS 40.00 (poltrona numerada!,
160.00

30,00 (pcltror.a sem número).
15.00 (estudantes) e CrS 10,00
(galeria}.
^____
CrS

CrS

COME ElAS TUBARÃO -

Show mu-

sical com Esther Tarcitano, Coíé, Carlos Aòib e bailarinas. Direção de
Cole.

Teatro

Brigitte

Blair,

Rua

Mt-

guel lemos. 55 (236-6343). De 3a. a
5a., e dom., is 21h, 6a. e sáb., is
CrS
go).

a CrS 40.00 e

20,00 (estudanles).

Até

domiiv
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Serviço
ifi

NÃO CAIR EM TENTAÇÃO
Ruy I.niirz

DISCOS CLÁSSICOS

MÚSICA
GUANABARA DA
QUARTETO
Concerto com o iccjuinle programai
Trio Sonata Op. S n" 1, da localelli. Trio Sonata Op. 4 n°. 9, • n". 4,
de Corelli, Quartato am Li Manor,
de Miltler, a Quarteto Op. 3 am Sl
Manor (primeira audição) da Mendrlisohn. 5egund.i-feir,i, dia 5, àa
21 li, no Taatro Oliuclo Oil - Praça
Arcovcrde. I ngteuoi a Cri 70,00
• Cri 5,00.
RIO JAZZ ORCHESTRA - Concerto

DA
CONCERTO INAUGURAI
TEMPORADA OA FUNTERJ - Com
o Coro e Ofqucil.a Sinfônica do
Teatro Munkip.il 10b a regência
da Elcaiar
dc Carvalho. Progiami: Terei i, Ho lobo cie Metquita,
tom os loltitai AWt a Lútia Gctloy,
Gloria Quciro», Alexendie lrik a
Prado (piano).
J. A. de Almeida
Sinfonia am Sol Menor, de Nepoinuceno. Choro» 10, <lr Villn-loboi,
9 Aurora, para piano v orquestra,
ria Almeida Prado (totitta r «uloil.
Hoje e amanhl, àt Jllt, na Sala
Cictlii Mtirnloi — l.irqo dd Upa
Al (232-4779). Hoie, inejr etio meriiantft convite c amanha, a Cri
50,00. Cri 30.00 e CrS 20,00.

do conjunto apresentando arranjos
originai» de Ollvcr Nelion, Thnd
Jones e Woody Herman, Segunda(cira, dia 5, 4» 21 h, no Taatro fonta da Saudada, Av. Epiticio Pai»o,V. 4_B66.
EIJI HÃSHIMOTO — Recital do eravista japonês sob o patrocínio da
Consulado Geral «Io Japáo, do IntBraiil-japão e da
tituto Cultural

CICIO DE MUSICA DE CÂMARA Primeiro concerto, com o conjunto
An Barroca Interpretando Trio So*
nata tm D6 Menor, de Johann JoaTrio Sonata am Fi
chi ni Quant:
Trio »m l*
Maior, d» Tolemann,
Maior • Trio *m Sol Menor, de Vivaldi, Sonata n." 4 para Fagote •
Cravo, de Galliacd, * Trio Sonata
Op. 3 na. 1 vm Dó Menor, de
tvariito Falte* DalTAbaco, Segundafeira, dia 5, ai 21h na Sala Cacilla
—
Mairalai
largo da lapa, 47
(232-4779). Inarettot « CrJ 50,00,
Cr$ 30.00 • CrS 20,00.

LUIZ

FunlerJ; Programai Chaconne »m Si
Maior, de Haendel, Sulla n°. I em
DA Manor, de Froberger Ia Poule,
lei Triolalt a lei Cyclopet, da Ramcau, Partita n°. 1 am Ri Bemol
Maior, de J. S. Bach, Wurttember*
Sonata n° 1 tm Dó Menor, ci« Carl
Ph Emanufil Bach « quatro sonatas
de ScarUtll, Terça-feira, dia -6, àt
21 h, na Sala Cecília Mairalai —
Largo da lapa, 47 (232-4779). EnIrada franca.

RIBEIRO *..

SEVERIANO
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quanto tompo Tlgran PcIro.sslan não aceita um «aLcinerúrlo? NUiHA crlfíclo
kiióiu mais sn lembra,
"Parece realmente uma
perda
dc tempo — comenta o grande
mestre Robert Byrne — Jogar a luva no rosto dc Petrossian, porque
ele não tem uma gota daquele sangue quente que nos leva a querer
punir um a/dversárto pela sua
audácia".

¦^¦fciVi .!'•¦

ri

lilillll.i.M

Enfim a música dc Strairinskji vai se tornando
mais divulgada 110 mercado
fonOgráfíCO brasileiro! Após
a excelente versão da Sn.ração da Primavera (cora
Pierre Boulcz á frente da
Orquestra de Clevcland),
lançada há cerca dc dois
unos pela CBS, chegou a
ver. da Philips editar, cm
muito bom nivel, tres grandes bales do compositor: a
própria Sagraç&o, o Páusiuro
de Foro e Pètrüsóhka, A interpretação está a cargo da
Orquestra Filarmônica dc
Londres, que, sob a regência
dc Bernard llaitink. transmile com rigor r empenho
toda a força de expressão
do pensamento slraiüinskiano. As proposições rítmicas
do Sncrc são claramente
expostas em todos os naipes
do conjunto, com especial
destaque para os metais e
a percussão, construindo incisivamente a atmosfera de
densidade dramática caracteristica da obra. O mesmo
ocorre com o Pássaro de Fo-

go e Petruschkn, este o menos revolucionário c o mais
russo dos tres bales, tendo
o seu tom satírico admiratraduzido
velmcnte
pela
curiosa instrumentação, da
qual vale ressaltar o brilhantc tratamento dado ao
piano, usado percussivamente cm vários momentos
du peça.

drn iob a direção da Bcrn«rd H»*r
tink. LADO II Introdução a o Jar.
dim Encantado d« K.ntd>«i, A[jarição do PatMR) tie rogo, Dan<;a
do Pâtiaro de fogo, Ivm liarevich
captura o Páitaro dt F-ogo, Súplka
do Páitaro dt fogo. Apari;ao dat
Traía Princeias, Joflo dai PrinCetet,
LADO 7: Súbita Aparição 6» Ivan,
Dança dl Ponda da» Printetai, AU
vorada, Carrilhão Mágico, Aparí-;Ío
Ivan,
de
dot Monttrot, Captur,»
Diálogo entn Ivan * Kattche', trv
lercettáo dai Princctat. Intervençlo
do Pãititfo. Dança do Séquito <ím
Kaitchalj Berceutc, Morta dt Kattchai, Cj^tm do Palácio c D •.•<-.', -n
do» Encrtptarnentoi, Rennimaçáo dot
prliioneifo», RegorMO Geial,

RONALDO MIRANDA
strawinsky/a

saoraçAo

da

PRIMAVERA - Phlllpi - £500 482
— A $igr«{ão d» Primavtr*, de Ipor
Sfawimky, com a Or que tira Fihnnônic* tie londrc» 10b • dire(Io tia Bprnjrd Halllnk. LADO I A
Adoraçío da Tetra (Inliotiuçdo, Pre*
tio»
núncio* da Primavera, Dança
Jovem, Joyo tio Rapto, Rondai Pri*
maveiít, Jonoi dat 1 nboi Rivan.
Entrada do Sábio, Adorado t Dan(,» da Tetra), LADO 2: O Sacrifício
Místico
dtt
Circulo
(Introdução,
da> Eleita,
Donrelai,
Glorilicar,io
I vocação doi Ancailraii, Ritual doi
Anceilrait e Dança do Sacrilício).

STRAWINSKY/PtTRUSCHKA - Pl.lllpi — 6500 4*18 — Palruichka. da
Ipor Strawiniky, com a Orrtucltia
filarmônica de londret tob a dir*.çío de Bernard Halllnk. LADO It
¦'• Multidão,
A Ftira dt Carnaval
f'r*ii.(iu|. !.-*..'",

A

Dança

Rujt-t)

t

Na Tanda de Pelruichka, LADO Ji
Na Tenda do Mouro (Dança da B_
larlna e Valta) e A Feire de Camavil 4 Neite (Dança da» Ame-Secai,
Dança do Campontt t o Urto, Dan(a do» Ciganot. Dança do» CocHeiroí e do» Criado». o> Matciradoi.
Morte de Petru»chke).

STRAWINSKV/O PÁSSARO Dl IOOO - Philip» - «500.483 - O Pii•are tie Fefe, de Igor Slrawimky,
com a Orqueitra filarmônica di lorv

ARTES PLÁSTICAS
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A CRITICA MUNDIAL 0 APLAUDIU
E CONSAGROU COMO 0 MAIOR
ACONTECIMENTO CINEMATOGRÁFICO
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»N0S
PROIBIDO
proibido Itu 4N0S

Uma vez obtida uma posição supcrlor, a única preocupação do cxcampeão do mundo c vencer pelo
caminho mais rotineiro que se
possa encontrar. Ele considera um
contra-ataque Incorreto do seu ndvcrsárlo exclusivamente como uma
tentativa dc afastar uma partida
do seu decurso normal, e não como unia excelente oportunidade qur
llic é oferecida para pôr termo à
luta através de uma rápida conclusão. Náo é á toa que ele Já íoi
considerado "o mais temível poltráo
cio xadre7,".
Sabendo de tudo Isso, o grande
mestre iugoslavo Llubomir Liubojcvic aventurou-se, entretanto, & adotar um temerário sacrifício de pcça contra Petrossian no primeiro
Jogo do match de Milão disputado
recentemente pelas quartas-de-íinal do campeonato do mundo. Mas
embora beirando o ridículo, Petros.slan declinou do sacrifício, preferindo conservar o Jogo dentro do
seu ritmo aclnzcntado.
O sacrifício ocorreu peia altura
do 1G°. lance, quando Llubojcvic,
com as pretas, estava ameaçado dc
camagamerto posicionai através dc
1G ... C3T 17. B3B. Ma.s Petrossian.
que poderia ter anulado qualquer
ameaça depois dc 19. PxB CGC 20.
T3B DõT 21. CxP, rejeitou o sacrlficio em favor do ultracautcloBo
19. D2B.

Tigran Petrossian

1975,

Milão,
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•z a eis®
Posição

depois da

1 P1D C3BR 2. P4BD P4B 3. PóD
P3R 4. C3BD PxP 5. PxP P3CR 8.
PIR P3D 7. C3B B2C 8. B2R 0-0 9.
0-0 T1K 10. C2D CD2D 11. P4TD
C4R 12. T3T B2D 13. D2B T1BD 1*4.
P4B 15. C4B D2R 16. P3T P4CD 17.
PxP C4T 18. BxC BxB 19. D2B B2D
20. P5R PxP 21. CxP BxC 22. PxB
DxP 23. TxP TD1D 21. DxP xq 23.
D2B D1C 2G. DxP BxPT 27. D4D xq
R1C 28. BGT B2D 29. PGD T3R 31).
T7BD abandonam.

Solução do

Jorge Dória
' Mara Rubia
Grande Otelo
Nelson Dantas
\- Betty Saddy
r Fábio Sabag
1 Fregolente

IO ANOS

rnmrr.
direção
STEFAN WOHL

IENII SANTOS «rmaatt

Márcia' *--PQiibCcsQr Pinheiro
í.duòrc[ò GiKlin
Oimportantc *m mm^' Wm . ^s <
€'flucauossa
emoção sobreviva1
tif.tr. Ctt 49.» • 29. w
tJ» t*>\» • >iWda: é» SI M|
D*-«ii%fM4« II «II hwM

TttTTIO PRINCESA ISABEL Til.'. I3IJ7Í4

llMMfflil]

uu»_
247-1*41

Mirlo Gomei
Olegirlo de Holende
Patrícia Bueno
comi Sualy France
Cen.: Parnambuco dt Olivairt
4fJ.I«hiir«r
Dir. Mui Abtlardo Magalhães
Trae.H>l»rNma4»

TRES ARTISTAS SUÍÇOS - Coletiva
dt pinturas, objeto» e fotolinguagem d« Ur» Luthl, Carl Bucher e
Rolf liely. Muieu de Arte Moderna,
Av. BtM.t-Mar. Dt 3a. t 6a.. dat
12h à» 19h, lib, das T2h i> 22h
e dom., da» 141» à> T9h. Até dia
2 de maio.
GUSTAVO ROSA - Pintura». Galeria Ipanema, Rua Aníbal de Mendonça. 27. 2a. da» Uh àt 23)i; de
3a. a óa., das llh ât 23h; sáb, dat
10h às 131» e dai 16h àt 21 li; dom,
da» )6h il 21 h. Alé dia 15.
ASCAL — Pintura>. Eucalaxpo, Av
Princesa Isabel, 350. De 2a. a 6a,,
das 13h às 21 li.
COLETIVA — Com cerâmica» de P.
Peçanha, artesanato em vime, junco o bambu dt Manoel e Mario
e conjunto da plantas naturais de
Cecilia Beatriz Soares. Galeria Ricardo Montenegro, Rua Jardim Botanico, 514. De 2a. a 6a., dat lóh
às_22h. Até dia 17,
FOTOLÍNGUAGIM — Moilra ue fotografias de Walter Firmo, Roberto
Maia, luiz Fernando Borges da Fonseca, Mario Cravo Neto, Bina fonyat
e Ivan Catdoso. Escola dt Artes Visuais — Paique lage, R. Jardim Botanico, 414. De 2a. a 6a., das 9h
171. Alé dia 22 de abril.
CHESINI — Pinturas. Promoção do
Instituto Italiano de Cultuta e da
Mini Gellcry, no Salão B do Copacabana Palace, Av. Copacabana, 313.
Diariamente, das 1 th às 22h. Até
dia 8 dc abril.
- Tapeçaria»
ÃÍÍXÃNDÍRTcALDÍR
a redes

HOJE >*><*>*•

2ÜJD0

PREÇO DE LANÇAMENTO
SOMENTE ATI HOJE

de dormir.

Galeria

Bonino,

CRUZEIRO

APRESENTA

Participação: TEMPO 5

NO

i.

qiarTo

e a voz de Suely May
DIR.: OSWALDO LOUREIRO

CHiCo ANÍSIO
í**?

5a. A SÁBADO AS 51,30 HORAS
DOMINGO AS 20,30 HORAS
Taatro dt lagoa. Inl».: 774-7748, J747999 l 27a 7849
DE

|^_^__3I

n.* 7 : D2R

Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a. e
lib., dat 10h à» 12h e da» lóh à>
22h. Alé dia 17 de abril.
OFÉLIA BOISSON - Pinturas. Caderneta de Poupança Motada, Rua
Vise. de Pirajá, 234. De 2a. e 6a.,
das Uh ãs 1 f. li Até dia 30 de abiil.
ANNA MARIA MAIOLINO - DePetile
Super-8.
tenhot e filmes
Galaria, Rua Barão da lorre. 220.
De 2a. a 6a., dai 15h às 22ft,
tib., dai IBh às 21h. Alé dia 8
de abril.
Pinturai.
DACOSTA
MILTON
Galerie da Praça, Rua Maria Quiteria, 41. De 2a. a sáb, dai lóh
àt 22h. Último dia.
-

OS MESTRES DO StCULO XX
Chagall,
obrai de
Coletiva com
Dali, Mir6, Picano e Vasarely. Mini Gellery, Rua Garcia D'Ávila, 58.
De 2a. a sáb., das «h às 22h. Até
dia 15 de abril. ________
ALICIA SIKORSKA GLASS - Desenhos. Galeria da Aliança Francesa
de Botafogo, Rua Mum; Barreto,
54. De 2a. a 6a., das I3fi às 22h.
Até dia 10
TIÀO — Desenhos. Muieu Nacional
de Belai-Arte», Av. Rio Branco, l°9.
De 3a. a 6a„ dat I3h às 19h e sáb.
e dom., das 14h30m às 19h. Até dia

ü da abr11'

PREVIEW 76 - Coletiva com obrai
de Thomaz lanelli, Mino Certa, Sami Mattar, Wesley Duke Lee, Roberto Moriconl, Luit Gregório, Tomie
Martin» e Rotina
Wilma
Oluake,
Becker do Vallc. Oraffiti Galeria de

Arte, Rua Maria Quitéria, B5. Da
2a. e 6a., das llh às 23li, sáb., das
lOh àt 13lt r da» 16h a» 21b, dom,
da» l/h àt 21h. Até 10 da abril.
TapeiaEDUARDO CARVALHO tiai e pintura!. Galeria Quadra»
le, Av. Cal. Venancio Flore». 12S.
De 2a, a tab., dat Uh às 22h. Ate
domingo.
COLETIVA - Com obras de Roía
Magalhães, lourdes Guanabara, Pulu, Klenio Retcndc Panos e oulros.
Museu da Cidade, Estrada de Santa
Marinha t/n*? De 2a. a 6a. dat 13h
às I7h e sáb. e dom., das llh i»
I7h. Alé 30 de abiil.
ARTE AGORA I - BRASIL 1»70197S — Mo»lra cie plnlUfat, de:enhos, audiovi tua Íi, fctolinguaQens,
esculturas, tapeçarias a
gravuras,
ambientei de 74 ertittat convidado».
Promoção do JORNAl DO BRASIL.
Muieu de Arte Moderna, Av. BeiraMar. De 3a. a 6a., dat 12h às I9h,
tab., dat 12h àt 22h, e dom., da»
I4h30m it
19h. Até dia 25 de
abril.
50 ARTISTAS DE IERLIM - Detenhot. Mostra patrocinada peJe Embaixada Alemã no Braiil e o InitlBraill-Alemanha.
tuto
Cultural
— Muttu Nacional dt Btlai-Arttt,
Av. Rio Branco, 199. De 3a. e 6a.,
das I3h àt 19h e i.ib , e dom., dai
Uh30m àt 19h. Até domingo.
FOTOGRAFIAS — Coletiva com fotot
de Armando Rozério e Januário Caicia. livraria Mure, Rua Vitc. de Pirejí, 82, sobreloja 206. De 2a. • táb.
dai 9h30m às 21h30m.

NITERÓI
CINEMA
CENTER-ICARAI - Aventura d'um
Detetive Portugue», com Raul Solnado. Àt 14h, lóh, IBh, 20h, 22h.
S. BENTO - A Violeteira, com Santa Montiel. Àt 15h 17h, |9h, 21h.
(Livre).
CINEMA-! - Cidedio Kane, com
Orson Wellet, àt Uh, 16h, 18h,
tssáo
20h, 22h
(18 anoi). Hoie
extra à meia-noite com o filme A
com Jack lemPrimeira Página,
mon a Walter Mathau.
ALAMEDA - O Último Samurai do
Otstt, com Giullanno Gemma. As
17h, 19M0ni, 21h20m, táb. e partir dat UhjOui. (14 anos). Ari amanhà.
t
ÉDEN — O Dragão Negro Contra a»
Eipadat da Morte. Às MhlOm, lóh,
I7h50m,
I9h40m,
2lh30m,
(18
anos). Ati amanhi.

CENTRAL — lui, Cama, Afie, com
Tânia Scher. As I4h05m, I5h40m.
I7hl5m. 18h50m, 20h25, 22h. (18
anos). Até domingo.

A
V
•
+

E' o 13". do ranklnj mundial e
um escritor famoso.

Leilão:

AUMENTE SUA SINALIZAÇÃO DE
NÚMERO DE CARTAS

IA
2*
3*
4V

Meu assunto desse artigo é slnalização. Você pode melhorar muito seu ataque, aumentando o número de vezes que você usa dar contagem, para caber em novas situações.
Todo mundo usa: grande - pcqueno = par. No exemplo abaixo,
você é Este e seu parceiro sai de
K de copas:
J84
6532

KQ97
A10

Você começa com o 6 para mostrar numero par. Até ai ótimo, mas
o que acontece quando as cartas cstão divididas assim:
J32
K954

NITERÓI — Mandlngo, com James
Mason e Sutan George. Ás I4h,
I9h, 2lh30m. (18 enot).
16h30m,
Até amanha.
ICARAÍ - Al Mulherei Oue Dio
Certo, com Mciry Vieira. Àt 13h
30m, 15hl5m, I7h, 18h45m, 20h
30m, 22hl5m. (18 anoi). Até domingo.

CAXIAS
CINEMA
PAZ — Lui, Cima, Acio, com Tania Scher. Programa complemaiv
tar: O Tigre Chinit. Às Uh20m.
17h40m, 19hl0m. (IB anoi). Até
domingo.

PETRÓPOLIS
CINEMA
D. PEDRO — Bamé ne Oette, com
Gene Wilder. Á» l5M5m, I7h40m,
I9h35m, 21h30m. (livre). Ati domingo.
_
PETRÓPOLIS - O Sexo Mote eo lado, com John Herbert. Ài 15h50m,
I7h40m,
2lh20m. (18
I9h30m,
|
anos). Até amanhã.

TERESÓPOLIS
CINEMA
VITÓRIA - Providenta, o Magnifice, com Tomat Millian, Grcgg Paimer. Hoje. «> 15h e 2lh e amanhi,
á> I5h, 20h, 22h. (10 anos).

ARTES

PLÁSTICAS

FERNANDA - Pintuut. No Deparlamento da Turitmo da Terei&polII,
II de
Praça Olimpíca. Al* dle
abril.

A KJ863
VQ10
J4
A J1012

Ai vai mais um artigo do concurso patrocinado pela Bois c a
IBPA. Dessa vez, o autor é Pierre
Jais. Um francês de 62 anos, que
há 40 anos está entre os melhores.
Aos 23 anos ele ajudou a derrotar
Albanan e esta vitória lhe deu direito dc Jogar o primeiro campeonato mundial em Budapeste em
1937, que foi ganho pela Áustria.
Desde então, jogando com Trezel,
ganhou o mundial dc 36. a Olímpiada dc Duplas em 62 e as Olimpíadas
de 1960.

Q876
A10

(Livre).

11.° MÊS
DE
SUCESSO!

Htb-'

GRANDE RIO

Antônio Ptllfto
Arthur Coiti F.<
Marcelo Plcchl

Ê*8lBSSíl

^L_

Tapete dc Alexander Calder, na Galeria Bonino

,*íoí) V* tutpxteê m Smif9 NêCtontf mfêêWFac-0»f *ie

UO JUSI

problema

UMA LÍÇÃO
DE PIERRE JAIS

2-4-G-8-IO

RAUL SOLNADO

PROIBIDO ATE

D2B

Lizzie Murtinho

JWffftw»-

|'

13.

.
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AVENTURAS

«

Bridge
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itCHNtcoLoit

2l40«4.30«6,20-8J10-10hs.

Benonl

Desefa
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l£« CINEMA EA MAIOR DIVERSÃO
¦HHCS^J.E
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Llubomir Liubojevic

WmK

.
Nichulsun Ann .Waryrcl Olivvr Reed
Jack
l*_ton John . „..„.. _-~u i«*
Roger f)alircy....
I..I11, I m>.,.iW

No 20°. lance, Liubojevlc ofercceu um novo sacrifício, mas desta
ver. ns brancas não deveriam mesmo nccltá-lo. Já que depois de 20.
PxB, as pretas obtém cheque perpétuo com D6C xq. Petrossian pros.segulu tranqüilamente no seu ataque
com 27. D4D xq e 29. PGD, até que,
depois de 30. T7BD, não sobravam
lances construtivos as pretas. Foi o
quanto bastou para que o fogoso
grande mestre iugoslavo pedisse o
seu ohapóu.

Oeste sai no 4, o morto joga pequena e sua Q perde para o A. Mais
tarde seu parceiro pega a mão e
bate o K.
Em algumas posições é vital para Oeste saber se Sul Unha 80 duas
cartas. Se não tiver entrada no
morto, Oeste poderia mudar de naipe c o carteador nunca faria a vaza de copas.
Minha sugestão: Como Este você deveria dar contagem com as
cartas que sobraram para mostrar
quantas voce ainda tem. No exempio acima, você daria o 6 na segunda volta, dizendo que sobrou mimero impar. Se você tivesse Q7G,
daria o 7 para mostrar o doubleton.
O uso dessa sinalização permitiu a
meu parceiro um lindo ataque:

A972
K4
Q653
Q87

A
¥
?
*

Q1054
8732
K872
•>

» AJ965
AlOO
A AK953

NE
IA
—
21.
—
4+
—
—

Oeste saiu no 3 dc ouros e o
meu K tirou o A. O carteador Jogou
pequena copas para o morto e meu
parceiro fez o K. Meu parceiro tinha grandes esperanças de derrubar o contrato, lazendo uma vaza
cm cada naipe.
O leilão fazia crer que Sul tinha pelo menos 5 copas e 5 paus.
Se Sul tivesse 2 ouros c uma espadas. o jogo estava down.
NO entanto, se Sul tivesse 3 ouros, nós teríamos só 3 vazas c meu
parceiro teria que pensar novamente... e foi o que ele íez.
Na terceira vaza ele bateu a Q
de ouros e cu joguei o 2. O carteador Jogou o 10 mas meu parceiro
decidiu acreditar em mim, é claro.
Minha jogada de pequeno ouros mostrava que nesse momento
eu tinha número impar de cartas e
portanto Sul tinha 3 ouros. Meu
parceiro sabia, então, que o A de
espadas seria cortado. Ele voltou
no 2 de espadas.
O carteador Unha que adivinhar, passou o J e teve que cortar
minha Q. Nesse momento ele acabou de destrunfar mas teve que
usar todos os trunfos para tirar
os meus e quando meu parceiro
fez a Q de paus. pode bater o A de
espadas e derrubar uma. Meu conselho é: Combine com seu parceiro para sinalizar número de cartas, das que sobram num naipe, todas as vezes que você não pode slnalizar na primeira volta.
Você verá que essa informação,
lhe ajudará a derrubar mais contratos.

CADERNO B

LCKJCSMXM

LUIZ CARIOS BRAVO

PROBLEMA N,° 304

objetivo .-KM»

o milor

número

tncontradai

paiavrai

F

ot.n.iatorlam*nlt tm

OS- /iOM£/VS' P£ ttJZKO - VII
poislvel dt

no probltma
Iodai ti

PAIAVRAS 00

N.« 103:

ANTIQUÁRIO,

entúrio,

ture,

noutre,

enterior).

loira

A

maior

devera

auto,

núlrie,

quatl. quatro,
truio,

tule,

tnulrio,

eutor,

outre,

quente,

quina, quinte,

tunt,

turno,

tnure,

tutore,

Inlque, Iníquo,

quentie,

quinto,

unlio,

anuríi, tnuro,

tutorie,

equirlo,

equi,

nature,

neult,

quanto, quão,

quarta,

quarto,

quota, tuío, ruína,

taurine,

taurino,

urina.
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Dia mult* felii part
lidar luat
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menleii. Vact tem t
de uma pano» qua
cem linearidade, na»
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muito
ativo
marcado
por projetos t propostas.
Nao perc a seu tempo com
conside.'.- -'i alheias t t\*.
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poNa» Inventa
perturbar tua dl*
náo
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gestão,
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tt inlrtmtttr nei te vi nt>
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ima*

22 de julho

a 22 de

Não dramatiie teui pt
quenos males poli você
ecabari ficando doente.

Cenvite para vmt r*v
niâa intima, nia desiut*
dt tlt levi tml|ti.

Voei it tinllri infut-iadt
mel nade deve temer, tt te
nepécloa na» andaram «a**
forma •% teus deaejoi, nã»
•ere t mtimt
«tiu
itm
•eus sentimental.

O frio nedt
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Felt dt
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cem seus
amigai qu»
podara» ejudi-lo.

vele pare
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CHAPLES M.
VOcè fv\6 CONTRADISSE, CmiCK! fv\E
FEZ DE PALHAÇA
NA FfcENTE OACLASi5E TODA'

/géis i ^s ^—v^

[1 (^^(trêsO

/seis era uma
\
[ resposta errada
V &U TINHA DE Dl- I
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MB i
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JOHNNY

*.
ELAS PÍOVAVELMEMTT?
I>£ieKVOLVERÃo
^XJEDADCS 6 INO05
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IMAòINO COMO A6 POTURAí>
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emir-

?CHUtZ

'^C_r£ tiÃ.O _c£S
TA OE f/UíSA, MÃO %)
CYttlCK ?!

A.C.

agosto

diplomai! noi negòcioi Vi«l pede etekar <tm «me Boa.
vltita
Náo
ebuie
de | Ume
/ j\ '.Jv
\
^"l*
nio aiiumt compromli- iltuifi» • ctm vm mel-ter
devera lever
luei forçai. Não fique
f JL
e
Genhe tempo • tdlt to- tindidi Itjt diplemate pen
deratão.
l \Jí/.mJ
ntrvoto.
«oi".
«,. >j£^'J dai ai deciioei importintei. • pttiM
tmtdi ni* eila
_.*****::"¦
tlliptitt
* «ejvMtj (It).
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PEANITTS
|j

darai

julho

Você deve tomar muito cul*
dado • nio tomar decisões.
No setor profissional, cuida*
do com as penoai falsas a
os mal-entendidos.

HART

C^A5 APCENDÇRÃol
ELAS APR6NDHRAO V0CO 1 (
^>0 I^SO At^<AR
(5>SO DA ftENTE?
DA fãENTE.

]

r_^

j|S^

23 de agosto a 22 de tttembro

VIRGEM-

Aprovtitt ti oportunidade!
mai itjt lógico, tficei • ricom
ttfai
pido. Apenai
condiçõti tl penou tertditarão tm voe*.

Ê)

-

BALANÇA

22 de

setembro

trabalho.

-

ESCORPIÃO

23 de outubro

a 21

22 de

novembro

a 21

Você teri ume euperiénoe
muito
interessante
• útil.
nâo
Nos negócios,
deixe
que a concorrência palie e
sua frente.

CAPRICÓRNIO -

__/^**c^\

AQUÁRIO-

Evit» qualquer cmieço
qu» é tio nefasto quan*
to t tngúilit.

Aneliie tem peliit
•
•rifem dt um ctntlilt.

I Cintrolt iul txubtrencie •
|
confidencias de- I Cuide de seu coração •
na» faça
mali. Ist» confidencie logo , nao abuse dos e*ciranteri d* conhecimento pukiitt.
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| Os solteiros (as) devam se
_ mostrar menoi indecisos (as) . forma física boa permi 1 0>a propicio pare
i pois poderão
perder uma i tindo *•_'crcos, ' melhoria no lar.
ótima oportunidade.
j

a

Nove relação. Namon
men tico. Cuida d» com
nui em quedralure.

roVê-

Cuidado com • cansaço
t com o tol. Ivm todoi
os e_._ri.o_.

20 de fevereiro
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Vc<i itfrtri
Siga
ume
gravidede.
poder viver
boi
dieta • tudo
iri | itjt.
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por
comi
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19 de feveteiro

Seja diplomata o não aceita
pedido de ajuda nem de colaborarão. Isto podtrã Iht
custar caro.
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K. RYAN

de dezembro

de dezembro a 20 de

janeiro

/sçesctso
_X? 7X&-?.

de novembro

NJo se deixo seduiir
por Prove eJ» amor • d» admi*
uma proposta
enganadora. racá». Você será favorecido
hipótese, ê aantimentalmante mas
nã»
Sob qualquer
melhor que você aja soii- aproveite pare te transfor*
l
nho (a) ho|e.
mar tm Oom Juan.

21

TOM

Náo dê ouvidos êt tríficai de itui prinimti.

/
Assunto material favorecido
e sorte nos neçióuos. Pf
do
tomar
pfopít'0
para
uma decisão a respeito de
um antigo projeto. j

sa"gitariò~—

Um* ctnlrtritdid* • dei«•ri deienlmede • «tel et
feihari «um mutlimt iniellulivel. !•)• pacienH: Vtnua Itft) tttarã Mutre, mtfcinndi • elimt.

a 22 de outubro

Um projeto muito
pessoal
cita
realiiando.
te
Pe;e
ajuda pois lhe darê muito

PEIXES -

i ,>

21 de maio a 20 de jun ho

"
CÂNCER — 21

-

Impuliividade, nio
egite deman Riico
Iniênit.

M dr. i ¦¦ i ___¦___¦

i

a 20 de maio

N.to assuma compromissos.
Vi. e não
cumpri*
poderé
los. Apenas o domínio fl*
nanceiro icré benéfico com
recebimento tm dinheiro.

LEÃO

PESSOAL
mi

Rlict é» iftttamenti tu eit
rupture qut vtii lamenteri. Alfumee vtlea veci it
ecreditere
Irrtiiillvtl
mil
•i tutrti et cernem.

Dia

I

SAÚDE

PERRIER

março a 20 dt
jBbril

Aproveite o dlt d* lorlt
resolver um proble*
para
rna financeiro. Você" poderá
também
dl*
procurar
nheiro * tr*\-.i.t um novo
negócio.

_w

aparecer

palavra.,

HORÓSCOPO

GÊMEOS -

palavras

encontra,a mali palavrai do que ei
publino dia leguinle. Neo velem verboi, nomct
priprioi, plureli nem gírlu.

eratu,

Encontrada! 38 palavrei. 17 d* 4 ItUilj
12 d. S; 7 de 6; I d* 7; • I dt 10.

TõüRo~"inrí de

9

tr. por mo o leitor multai vtiti
Ledai

R

de

PAGINA

tm qualquer poilrjo, Umt Itlrt nio
poderá Ipartctr tm cada palavra maior número dt veiei do
qut nt pelevra-chtve. O tutor náo Ult dicionário t lò tpreienta
palavrai dt uio corrtr»-

U

CARNEIRO - 21

1976

rle qutlre ltlr.ii ou mais, usando ipenea •¦ letrai qut ¦qui aparecem mlituradas t qut formam umt ptltvrt cliavt li ptltvrt-chivt t itmprt apresentade nt tdi,4o do dlt itgulnie, tm Itlrti melúsculii.
|unHmtnlt com ta

L O O M

R

formar

i

jogo

Rio de Janeiro, sexta-feira, 2 de abril de
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Você
receberê uma prova
di amor da peisoe amada.
Ai vtrdtdiirai
tatiifaçòei
vlrit d* mui tmigti.

Um pouco do deprecio
ou de cansaço cerebral,
mu nada dt grave.

Considere sua
stluacã»
atual com calma.
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a 20 de março

atrasos • '
Aborrecimentos,
compliciçòei devem ser tl- tnctntr*
ptrt ti pusoei
mldai.
Um conselho: nio itlliim. finn btm tnfti.
não teje fiador poia itto vai Quant* «oi caiedit, «onioIht custar caro.
Ildarit
•¦ lacol txls-in_es.

Evitt

comer
tlimentoi
Inctmpatibllidadt dt hu»
mor: lenhe ktt vontf
que não itjem Indicedos na aua dieta. dt.

CIllZAOAS
HORIZONTAIS - I — que se relcre a Portugal ou io»
— que se ufana ou glorie do uma
portugueses, português. 9
coisa, orgulhoso. 10 — composição ou trabalho artlitico ou
literário. 12 — ondas violentas, vagalhôes. \4 — estás na
dependência. 15 — produzir al-jo novo, encontrar novo procc:so. 16 — (filos. indiana) uma dai qualidades alribuídes
* br.thmen (alma do mundo), 17 — de maneira nenhuma,
18 - buraco redondo na parede, para dar passagem ao
Ar ou h lu_r. 20 — lugar onde se vai orar. 23 — incenso da
(ndia. 24 — torna moral, corrige os costumei de. 26 —
aqueles nue operam. 28 — saía à procura (de alguém ou
de alguma coisa). 2o — arvore Indiana da família dai Ramnécoat, |U}uba. 30 — dar certo mugido (o boi ou touro,
quando anda perdido pelos matos). 31 — resolver faier
alquma coisa.
VERTICAIS - I - que emite ou reflete luz, brilhante 2 —
causar ufania ou orgulho *, envaidar. 3 — espioe de pai-

CARLOS DA SILVA

meira da África, curo. 4 — o qut Inove, propõe ou iti
Inovações. 5 — cabeçe, pobre dt inteligência, bobe. 6 —
a humanidade. 7 — (ire.) ou. H — cemptsinas, guardadorai
de giido. 11 — efetuado, executado. 13 — um das cintas d»
ferro des rodas do coche. 16 — ir debaino par» cima, trepar.
19 — aumento de temperatura qu» experimente o corpo animil por eleito de ctusas psicológicas ou patóliges, como
movimento, febres etc. 21 — prover (muro ou torre) de
ameias. 22 — carroção dt quatro rodas com toldo, pu-ado
a bois, usado entrt os irabei t os turcos. 25 — bolo de
farinha e sal, usado pelos antigos romanos noa «eus sa*
crllícios. 27 — unidade de intensidade luminosa. Unicoi
uflliladoi: Melhoreminlit • Catanoval
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Rio (05 t
(01
Rio (09 a 12), SAIAMBÔ - NiltróI (13
1 16). DANEVE — «Io (17 e 20), JOSÉ RICARDO - Rio
- Rio (29 •
(21 • 24), J. CANHOTO - Rio (25 t 28), PAN
Rio
SIIENA
a
36),
(37 a 40).
Rio
RONEVES
32),
(33
PEDRO R. GUARACY - Belo Horlion.í (41 a 44). PRINCE08),

H_Z~_1~

DEMARCO

-

HIM II

\ieeo

\LK)

Rio (45 i 48). PEDRO CHAVES - Rio (49 t
ALVARENGA - Sâo João Del Re! (53 t
56), ATOIHEV ATAVON - Rio (57 a 60), OMISAN (61 t
64), P. VIVAS - Belo Horiiontt (65 a 68), AlUIZIO DA
SIIVA MESQUITA - Belo Hor.ionte (69 i 721. El MUSA

SA NARDA
52),

l.

S

-

MEIO

Rio (73 e 76). DANIEL GOMES - São Paulo (77 a 80).
BACHAREL - Rio (81 a 84), ROMÁRIO - Niterói (85 a
88), JOSÉ SOARES - Rio (89 a 92). ANTERO DE ALENCAR
Belo Horiionte (93 • 96). RAMAGOPA - Rio (97 e 00).
O desempali dar-at-i

tm

10-4-1976. A Itdoi

VfV)^gA<?
De cctòVcSjM

tt itlucionli-

tal agradecemos • Inltrtlll t t participacãi.

Correspondência, coleboreçoe-i » remesso de Nvros o
revistai para: Rua das Palmeiras, 57 aplo. 4 — Botafogo
- ZC-02.
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BALE CLÁSSICO
O FIM DA TRADIÇÃO BRANCA
Beatriz Schiller
Corret porvJeni©
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A companhia, hoje com tan corpo dc baile de 30 pessoas, deverá apresentar-se novamente na Inglaterra, este ano
Mttth*

'iwopi

Mifthi Swop*

Nova Iorque — Fundado há sete anos e com várias <i[>r( i.sentcições no exterior, notadamente na
Inglaterra, o Dance Théatre of llarleni foz ma terceira temporada emJSova Iorque, com um
repertório que inclui Bugitku, peça japonesa còroografdda por lialanchinc: o pas rir deux de
entre os
Dom Quixòte, coreografia de Karel Shook; um trecho do Romeu <• Julietu; e, exceção
elásticos, a criaçqo Forces or Rhythni, elaborada sobre diversos tipos dc manifestações coreográficas eruditas o populares. O Dance Théatre mantém uma escola de danças com l nule 100
seu corpo
alunos e dispõe de orquestra própria e tem uma peculiaridade: 0$ 30 componentes de
clássica.
dancena
de baile, todos negros, quebraram a tradição de exclusividade de brancos
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SHOOK, coreógrafo, branco, um dos
ÈL.
KAREL
diretores do
Dance Théatre oj
Harlem, explica porque na companhia só
dançam negros e mulatos:
— Há centenas de
^aÉta ¦
-companhias em que
Dançarinas como esta — na opinião de Virgina Johnson e Ronald Perry no Alegro dançarinos
bruncos
Mitchell — dificilmente teriam vez em outra BriÜante. O repertório da companhia
oportuniencontram
companhia de bale
c
basiccwieníc clássico
dade. Quando essas
companhias passarem
Bulril
Sfhílltr
Maithi Swop»
também a receber ncgros faremos a integração também. Por
enquanto, temos que
dar oportunidade ao
¦
M^pSfir^PP I
dançarino negro.
Arthur Mitchell. diretor e fundador do
Dance Théatre fala
^^ jÊmmmmW
mwmz^- **
dos problemas que ele
e outros enfrentaram
* m\
por causa da cor.
H
I
^^^^^^^^^^^^^^^^H " mm mm
^1
— As dificuldades
^1^1
^1
^B.
começavam na escoIa. Os professores de
dança aconselhavam
os jovens negros a
não fazerem bale, e
dança moderna.
sim
'X"'
"¦*.
*frr
Não que vissem neles
uma aptidão especial
11
dança moderna.
para
1
WÍ«r*
Derek Williams e Gayle Mckinney em Forces of
Aula no Dance Théatre oj Harlem, que Mas se trata de üma
Rhythm, peça que reúne vários estilos de dança conta hoje com mais de mil alunos
dança de pés descal-
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ços, boa para gente
primitiva.
A r t h u r Mitchell.
que esteve no Rio em
1966, quando organizou o bale brasileiro
Terra Nova, entrou
para o New York City
Ballet em 1955 e em
pouco tempo era primeiro bailarino. Mas,
segundo ele, seu caso
era uma exceção. 0
negro, de um modo
geral, estava alijado
do bale.
Foi em razão disso
que fundou, em 1969,
num porão de igreja,
o Dance Théatre of
Harlem. Ele e mais
três "bailarinos teimosos". Hoje, o Dance
Théatre é uma vasta
organização. Seu Departamento de Dança é dos mais completos e recebe aluno de
qualquer cor. Muitos
brancos o procuram
para aprimorar sua
técnica nas várias
modalidades de dança. Tem também Dcpartamento de Música, para ensino de
execução instrumental. Departamento de
Vestiário, onde sáo
criados e executados

os guarda-roupas do
grupo, c orquestra
própria, dirigida pela
jovem emigrada cubana Tânia Leon.
Há problemas
sociais de toda ordem
diz Karel Shook.
Problemas de inferiorização, de pobreza. O professor tem
que ser um pouco pai,
um pouco psicólogo,
um pouco tudo.
Karel já ensinou
na Holanda, mas prefere o Harlem.
Ê emocionante a
seriedade desses jovens quando encontrain uma possibilidade de trabalhar, de se
desenvolver.
Na aula de Alice
Elliot, professora }iascida em Gana, formada no Bolshoi (União
Soviética) e agora no
Dance Théatre, a disciplina é rígida. Uma
garota fica embaraçada ao ser retirada da
barra. Com rispidez,
Alice pergunta por
que repetiu três vezes
o mesmo erro.
— Você não aprende uma seqüência de
três passos? Qual é o
seu problema? Como

você acha que vai
aprender uma coreografia inteira?
Alice ressalta que é
discipreciso muita
"porque em
ali,
plina
casa a disciplina é
pouca".
— Lutamos contra
o tempo e queremos
vencer. È preferível
levar uma descompustura em aula a
passar vergonha no
palco, onde você não
pode errar.
Apesar dessa forma de tratamento, as
alunas parecem gostar da professora.
— Sem ela eu ainda estaria lá atrás —
diz Denise. uma garotade 17 anos, que promete em breve estar
no palco.
Denise, que já tem
um ar de danseuse
noble, é bem um
exemplo daquela juventude que começa a
criar uma imagem diferente para seu bairro. considerado marginal. Denise, de dia,
exercita-se na dança.
De noite, vai para a
New York University.
onde cursa línguas.

