
TIMPO

Bom pastando •
nublado a partir do
ontardocor, tompo*
ratura om ligolra
olovaçio. Vontoi:
Norto do fracos a
modoradoo. Máx.:
33.0 (Praça XV).
Min.: 22,6 (Ponha).
(Mapa* no Cader-
no do Classificados)

MIÇOI, VINDA AVUISA:

latado 4» RI* 4b Jttwlr» •

Wm lütk . . . Cr» 4,00
DomlnsM ... O* 5,00

», n, se, u, r.r, ia, si,
Al, in, n, Pt, It, Df • oo>
Dias úttit . . . Cr$ 7,00
Domingo* . . . Cri 8,00

Cl, MA, AM, PA, PI, AC •
TatrH4flet:

Dlai úteis ... Cr$ 7,00
Domine» . . . Cri 9.00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio • NirwtDi Ttl. 3644107.

3. mestt ... CrS 335,00
meiM ... CrS 584,00

(tia PmU, Capital):

3 meie» . . . CrS 500,00
mest» ... CrS 1.000,00

Pattêl, vi* fetrealro, am tada
Hrritéri* nacional, indutiva

Rlat

3 mtsai ... CrS 335,00
6 mesos . . . CrS 584.00

Paatal, vi» t4rea, am tada a
territ4cie nacional:

3 metei . . . CrS 390,00
6 meses ... CrS 700,00

IXTIRIOR - Vi* *6r**i Am4-
rka Ctfitrtl, América da Nor-
ta, Portugal * Espanha:

3 mastt ... USS 207.00
6 masts ... USS 414.00
1 ano ... . USS 829.00

América da Sul:

_>

3 mesas ... USS 150.00
6 masts ... USS 300.00
I ano ... USS 600.00

Damaia aeíaet:

3 mesa* ... USS 304.00
6 metei ... USS 609.00
1 ano ... USS 1.218.00

— Via marítima: América,

Partsrtal a Espanha:

3 metea ... USS 41.00
6 mesa» ... USS 82.00
> ano ... USS 164.00

Damafe pafiat:
3 mem ... USS 58.00
* mata* ... USS 116.00
1 ano ... USS 232.00

ACHADOS E
PERDIDOS
IXTRAVIOU-SE o elver4 de lo-
ca.li«(io da firma Isnlm
Trtnsportt Escolar Irdè. Rua
Deputado Soam Filha 243 Sl,
V,

HRMU-U - lodo* ot «xw-
rntntoa d* umi Kombi «m no*
ma d* Eduardo Qione. Quem
encontrar lavar telefonar p/
280-2838.

MRVIl MtHPÃMÜtTOi ÍTÕÃ
— Comunica qoe foram ««tf*,
yltdo* dJveracc talòes da .da-

?listo 
Btncirio, car.mbo da

¦ rma • documento» ptnot 1
da Roberto Melhelroí de S-iva.
Ir. Av. L-nares, 40».

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
ARRUMADEIRA - PASSADSIRA

— €•»• trtfeittnta, rtfa. rtctn-
«as. Salário CrS 1.100,00. I. ja-
•* Unharei, 117/ 101 Tal.
244-1*44.

A COZINHEIRA - Cuil sam
filhos, does. Rua C/v» lima,
33 apto. 303 htmengo. Ia..
275-20S0.

AOENCIA MINEIRA - Ofaraca
dofnttticae etm rtftrtnciat *è-
lidai bebas, caiinhairas copai-
raa acompanhantes, motarista
otc. Danwt aarantl» d* *
mesa. Tal. 21S-7S14 -
SS6-9U6.

A UNIÃO AOVINTISTA - Tam
••W^t^tíea CtM^tttnfrtt <t*n
referencias cemprevedee in la-
ca. lehae ocempententae cosi.
nbeires cepeire, governantes,
¦seterialat, ate. - Garantimos
isermeneocie cam nrbstmritie
imeldete. Av. Capei abane S8I/
jjg Tal. ______ 235*444.

A EMPREOADA - Precisas, pa-
ra cozinha • ptqutnos serviços.
Apresentar-se c/ refs. a R. Cil.
Urqul»a. 44 ap, 1002 - leblon.

A IMPRSOADA - Precisa-se ar.
rumadaira qua gost* da cachor-
ro. Traltr tal. 265-6519.

A EMPREOADA - Coiinher a
Itvtr. Com bom • variado p»-ladar, tv caso da alto traia,
meoto. Fblpa* a combinar, 6t|.
mo «eUrio, tal. 2a.-felrj p/
Dna. Marion 227-3268 dn 9 is

16 h. loblor..

AO. OONA lAURA ITDA. tam
para hoj» cozinheiras coptiras
•rru. btm tltcionadat ótimas
t_h Ul. ______ * 286-4414.

AMUMAMItA I COPilIA 'A
NANCISA preciso. Sal. 2 000
ftmbám Co2Ính«Ir« variado. Tr.
Av. Copacabana, 861 ap. 911
- pago INPS. 139, favias.

AOiNCIA MERCÚRIO 233-3*47
M* 1*0%. tem 6timet coz. atr.
btbá, mof. fax. pai*. diaristas
c/ doe, out ficam arquivado».

A MISSÃO SOCIAl. (Merece do.
mestiças de"~M.nee * do irio
com ooc. • mis. 1*1. 252-4411
* 252.9»li

A COZINHEIRA MINTO MA -Tenho emprego d* 2.000 I.40O
1.00Q. Vtnham boo ver *

verdade. Av. Copa, S34 op. 402
49 tod. D. Olga.

A COZ. ARÍUM. COP. bab*.
petc urg. bons m1. durma doe.

ref. Av. N. S. Copacabana,
610/419 • S10. Tal.: 236-31*1
- 3S6*m«.

AO. CENTRAI DOMESTICA ofer.
babes arrv, cop., ccz. forno
togâo, fi». eJie». gircan,
aoomp. anf. Ias.: 236-3161 -
2S6-41II.

A MM' UMA COPIIRA. Uma
criança. Pego 2.000 a 1.500,00.
Av. Copacabana 534 ap. 402 D-
Eve, quarto andar,

AO. ITA. MÔNICA - Ofaraca
p/ cai* fino trato, babá» <.
notõee tnftrm. boas cot. copa.
errum. otc Tal.: 221-1201.
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Ulisses revela
queMDBvai
mudar tática

Os dirigentes nacionais do MDB
vão viajar as Capitais do Brasil pa-
ra manter contato com representan-
tes dos Diretórios Regionais a fim de
estudar possível reformulação da li-
nha de atuação do Partido. A infor-
mação foi dada ontem, em São Pau-
lo, pelo presidente nacional do MDB,
Deputado Ulisses Guimarães.

Ele disse que "a disposição do
MDB continua sendo a de sempre:
lutar, enfrentando os problemas co-
mo eles surgem. Tínhamos uma es-
tratégia, que eram as eleições para
governadores em 1978. Com os acon-
tecimentos recentes, seremos obri-
gados a reformular nosso pensa-mento". Acrescentou que a Comis-
são Executiva do MDB analisará o
discurso que o líder do Governo, José
Bonifácio, fará hoje. (Página 3)

O Prefeito Marcos Tamoyo chegou
de viagem de duas semanas a Is-
rael, onde foi recebido pelo Presi-
dente ("que tem um nome compli-
cado") Ephrain Katzir e visitou
Telaviv e Jerusalém. Só a bordo do
avião, o Concorde, soube da rea-
bertura do Congresso. E disse que
nem. deu para notar a crise política
em Israel, já que foi um candidato
que deixou de ser candidato (re-
feria-se à renúncia do Premier
Rabin). Para cumprimentá-lo, à
porta do avião, cinco secretários e
vários auxiliares, inclusive o Chefe
de Gabinete Seroa da Mota — na
foto com o Prefeito — invadiram
a área de segurança da pista, o que
levou o Secretário de Turismo,
Toledo Pizza, a comentara "Isto t?
que é país! Olha comoifcãos estão
aqui, apesar de haver um esque-
ma de segurança." (Página. 12)

Lea Rabin paga
multa para
não ser presa

A mulher do Premier israelense
Yitzhak Rabin. Lea Rabin. condenada
ontem por tribunal de Jerusalém, pa-
gou multa de 27 mil dólares nya p.^ser presa por manter depósito banca-*
rio cm seu nome em Washington, con-
siderado ilegal. A multa supera o va-
lor da conta bancária, cujo saldo era
de 21 mil dólares.

Antes de ouvir na Corte a conde-
nação de sua mulher, o Primeiro-Mi-
nistro Rabin que, devido ao escândalo
das contas bancárias que mantinha
com Lea nos Estados Unidos renun-
ciou a concorrer às eleições, apresen-
tou ao Gabinete o pedido de licença
para o tempo que lhe resta de manda-
to. Seu sucessor será o Ministro da
Defesa, Shimon Peres. (Página 8)
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Marciano, que o Flamengo pô$ muna lista de jogadores disponíveis, comemora com Júnior seu 2.° gol

Itaipu já muda
base social de
Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu já está sentindo
os problemas sociais gerados pelaHidrelétrica de Itaipu. Além dos 10
mil operários da obra, a cidade re-
cebe, mensalmente, cerca de 800 pes-soas por mês, a maioria à procura
de trabalho. Em três anos, a popu-
lação aumentou de 30 mil para 80
mil e, como a maioria dos que che-
gam é constituída de bóias-frias, é
grande o crescimento das favelas.

O contrabando de cigarros é
uma das principais atividades dos
desempregados, em sua maioria mu-
lheres. Todas se dizem chamar Jua-
nita, para escapar à repressão poli-ciai, embora as autoridades permi-tam o comércio formiguinha. O pa-
gamento é feito em cruzeiro, dólar
ou guarani e a construção da usina
aumentou as vendas. (Caéerno B)

'¦'Íí ,¦-'¦ '¦ *

Flamerjigo
Bo tàÍ°S

O Flamengo íirmou-se como umdos candidatos a vencer o primeiroturno ao derrotar o Botafogo por 2 a 1
ontem à tarde, no Maracanã, numa
partida em que foi realmente superiordurante quase todo o tempo, emborativesse o gol da vitória contestado pelosjogadores adversários, que criaram
grande tumulto em campo nesse mo-mento.

O Botafogo abriu a contagem
quando já eram decorridos quase: 40minutos de jogo emocionante, no pri-meiro tempo, mas cinco minutos ú&-
pois o Flamengo empatava. No segun-do tempo o Flamengo foi melhor des-de o começo e chegou à vitória aos 24minutos, quando as reclamações im-
procedentes de quase todos os jogado-res do Botafogo atrasaram o jogopor 10 minutos. Renê foi expulso.

vence por 2 x 1
contesta golo

Apesar da campanha publicitáriaartificialmente distorcida criada pelosdirigentes dos dois clubes durante asemana, a renda ficou abaixo do quese esperava, não passando dos CrS 3
milhões 500 mil, com pouco menos de
130 mil torcedores pagando ingressos.
Em São Januário, o Vasco conseguiu u
maiof contagem do Campeonato sobre
o Madureira: 7 a 1.

Recém-chegado do Equador, onde
também perdeu na sua última paru-da, o.Internacional foi derrotado peloGrêmio no Campeonato Gaúcho porS a 0, com dois gols do ex-flamenguis-
ta Tadeu. O Coríntians, outro vindo
de derrota no Equador, conseguiu ven-
cer: deu no São Paulo de 1 a 0. E o
Atlético estreou no Campeonato Mi-
neiro ganhando do Uberaba pela con-
tagem de 6 a 1. (Caderno de Esportes)

Ano LXXXVII — N.° 10

Governo fixa
recursos para
a siderurgia

0 Presidente Geisel e os Ministros Mário
Henrique Simonsen, Reis Velloso e Ângelo Cal-
mon de Sá definirão, hoje, em São Paulo! o*
mecanismos necessários à capitalização das
empresas siderúrgicas do país. Os meios scráo
anunciados à noite, pelo Sr Calmon de Sá, na
abertura do 7.° Congresso Brasileiro de Side-
rurgia, no Rio Sheraton Hotel.

Tem-se como certa a concessão dc um "cré-
dito presumido** às siderúrgicas, decorrente da
isenção do IPí incidente sobre os seus produtos-
As empresas continuarão a recolher o imposto
ao Tesouro Nacional, tjue, posteriormente, de-
positará os recursos no Banco do Brasil, para
capitalizar as siderúrgicas.

Durante o congresso, o Conselho de Náo
Ferrosos e Siderurgia apresentará o novo Plano
Mestre da Siderurgia, válido para o próximo
decênio, que prevê a aplicação de 20 bilhões
de dólares, numa expansáo que, em 1986, per-
mitirá ao Brasil uma produção de 40 milhões
de toneladas/ano de aço, com ênfase para as
empresas estatais.

Os empresários, porem, dizem que só a
isenção do IPI, em si, náo será possível resolver
o problema da descapitalizaçáo da siderurgia.
Para que se alcance a expansão pretendida, pe-
dem a adoção de preços mais realistas para os
produtos siderúrgicos "ou, então, não have-
ra expansão, mesmo entre as. empresas da
área estatal", segundo afirmam. (Página 15)

Emagrecer com
hormônios tem
sérios riscos

A matriz é nos Estados Unidos e o lança-
mento das 25 clínicas do Médicos Slimming Cen-
ter em várias cidades brasileiras mereceu inten-
sá publicidade. Tão intensa que o Conselho Re-
gional de Medicina, do Rio, abriu um processo
por publicidade sensacionalista. E um outro
processo, mais grave: por causa do próprio mé-
todo para o einagrecimento.

Essa, a questão central, pois envolve uma
série de clínicas, contra as quais o Conselho do
Rio já recebeu pelo menos 30 denúncias. Para
discuti-la, o jornalista Fritz Utzeri entrevistou
o presidente do Slimming Center, Dr Carlos
Vieira de Freitas (que em 1975 esteve às voltas
com a Fiscalização da Medicina por cobrar pela
utilização de um aparelho de raios X que náo
poderia funcionar: faltavam componentes).

O médico garante que o tratamento é ino«
fensivo, pois utiliza uma dieta (500 calorias
diárias) e o hormônio gonadotrofina coriônica,
que não teria contra-indicações. E também efi«
ciente: perda de 11 quilos em 23 dias. Mas vá»
rios endocriuologistas consideram a dieta exa.
gerada e perigosa quando o paciente uão eítá
internado.

E o hormônio náo escapa: testes demons-
traiu sua inutilidade para o emagreci mento: e
publicações especializadas dos Estados Unidos
alertam para uma série de contra-indicações
(não mencionadas pelo fabricante no Brasil do
produto). Clinicas do Slimming Center já fo-
ram fechadas em Salvador e em Porto Alegre
(onde corre processo na Justiça). (Página 13)

AtIUMAft, Itvtf, písm'. Prect-
aa-sa amp»a9a<la o/ lamil.a 3
erl»«;.i n» es<o!s. R. Paula
frt.taa. 50/ 501 - Copa.
(344613!

A COZINHEIRA - Trivial tino,
rtftrtnci* 1 tno ru mcirn* c».
m. documento». f'».j*¦¦.*¦ bem.
tf. Ariucint, 126' 102. J*rdím
Satânico. Ul: ;S64.-.-i

A. DOMESTICAS - Pr«!so u;-
gtnft tei. PhínKOp» W<ío
i»'. bibé. Trtri logo roup«,

r»f. • cio;. Ru* Shftulrt C*rr>>
poa, 43/ SU - Copa.

A tAIA' t ¦¦ rais. Sal. 2 SOO pra-
ciso timbAm 1 coxioh*ira v*
"ado Tf. Av. Copacabana. Ml
ap. 911 - Au. Can. pago
INPS.

A MOÇA OU .SENHORA preciso
P cat*t • I filho maior, P«n
cozinhar símplei/viritdo. An.
Cart. papo INPS. I3«. Tr. Av.
Copacabana, Sói ap. 911.

A MOCA OU SENHORA - Fato
CrS 2 000,00 para coiinhtr •
arrumir apta. ala caaal aam II.
lhos Foi,» ••, ê»<-.-B»t. Av.
Copacabana 5*1/ (Oé.

ARRUMADEIRA Preciso. Ser<
vtoo calmo. Píflo bam. Peto
Ml. R. Senta Clara, 303 ap.
O0I.

ARRUMADEIRA - Pracitaso «/
rtUrifl«ift» • detum«ntot Pa-

Ja-s« 
bani. Tratai R. Smfceii*.

ar Grata Aranha 74. leMan.
Tal. IM411S

A COZINHEIRA - D* (orno a
fogão s*nhora da bom genlofo'ga* jc "--"¦¦* ordenado
t.JOO.OO fèfi 3W-I137 Hua Co-
«"•• *be«o Comas 101 S.
Comido.

ARRUMADEIRA - Procita-s* com
referencias p/ família 4» fino
•rato. Tratar Rita Oarcia D*Av||a
34 apto. 402 - Ipanaaaa. Pa-
fa-se Item^  (Ç

ARRUMADEIRA - Para trabalhar
•m casa dt família. Iiig»sa
rats. Tratar dois Paga se bam.
Av. Atlântica 1240/402. Tela.
275-2427 - 275-2430.

Ã EMPREGADA - Maior de 15
anat, responsável c refarin.
clae. Tado serviço t casal. Pa-
»••»• b»m. Tr. lati* 4a Torra,
214/ 244.

A COZINHEIRA: Senhora com
prática trivial fino * Uvar rou-
pa mluda. Eilge-sa do<s. a
rtfs. salário 1.503,00. Av. Viel-
r» Souta. 180 - Tel. M7.;4SS.

A EMPREOADA - Que i.-m co-
tnhm, goi.e dt criança Bas»
CrS 1.C00. R. Vise dt Grata
nV 401. T. 266141».

AOENCIA JIMMY E JACK - O-
Vece coz. ff. coz. triv. var.
coz* trlv. iimp, arrum-cop. ba*
bit, KompanhantM, teclo »«rv.
difristai. Toda* com raf. a doe.
'*!. I37-OOT4 -23S-257?.

ATENÇÃO - Casal estrangeiro
c/ 1 filKo pr«cisa baba, coz.
• 1 arrvm. pago 1.800 cada.
foiça sem«nal. Rua Álvaro A»-
vim 37 apto. SOS - Cinaltndia.

AGENCIA AIPHA-RIO - Atenda
imcd<ato i/pedado. Coilnh.
Babá, A/rwm. a <. c'doc. « r«f.
Menor asa. Valhor atand. Tal>
350-5546.

AOENCIA JIMJSlTTjACÍi-^
Comunica as sras. patroas eiiar
com «xc. tquip* iif dom*»tH
cas. T^dís com 'tf'. « doe».
Tal. 237 M»4 - 235-237V.

AUX. COZINHA - Precise-ae
mtft </ prática, dtcvmtntti
• ttfftncia dt 1 a»m. Rw« é—
Itmairas, 111 — Ptnha.

A EMPREOADA - D* eperincía.

A EMPREOADA - Casal Ü ba-
bi. U ,-3 800,00. Ralarincraa
a docvmtnto». Trt, hoft fitpõ*
blica do Peru. 234 ap. 801.

Ooc. raf. p caiai s fibes. 3
Pag* CrS 1.000. Prata Cardeal 

'
CrS IIverde, I

AOENCIA SIMPÁTICA 2224440
Arttidt imtdíai. d d«m«ir.t*s
salacianadaa • a/padldo de ar-
rvm, ttp («imhii'11 b* >**
•CtMMatfihanltt, ttmos timbtm
ditristit, fakfnttrais, íavadtiraa,
passadalree.

AA EMPREOADA. Preciso casa
tx K ti«itmb*ra{0 tf.

mm.ma 1 ar*o. P«(>o muiíc
btm. R. Gaoo Cou!'nho. 79 -
T. 2JS-29t7.

A AOENCIA PORTUGUESA"PtOlAÍ" oftrtct toiinhtiras,
babas e tedo p' lar ral. mi*,-
ma 2 antt. G*ranlimts P' 4
matas. 235-4602 aa 2544310.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO 4EM
— AtMtdt (t* prttttia ••«
ptdidt dt tfamtatKa t"i *#»»l.
•*b*» ctliabttrat, copttnt.
t C t mpanhjntas, 90i*fn«nt«t
Mc Ttdaa i*m rtftrAncikt |4>
lides. Tal. 234J441. Jjj «5aa

ASSOCIAÇÃO OÍ PROTEÇÃO A
MUlHIt, oftrtct domtti . •»
munidas d* rtftftrvia. Ttif.
2S3-I60?.

ÃÕÉNCIA SENADOR oftrsi/
j í ¦'¦'¦: cozinhe**as. coptiras.

bebii, boas rtftrincia». Caran-
I tia per.ner.ete. Ia!.: 232-32SS.
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¦— Coluna do Castello —

f. A ineficácia da
descom pressão

Brasília — Mais uma vez a descompres-
sào preconizada por cientistas políticos como
método de aumentar o grau dc institucio-
nalização e de participação nos regimes au-
tocràticos, de modo a alterar-lhes a subs-
tancia, se revelou processo inepto, senão
contraproducente, para atingir aos objetivos
visados. No caso brasileiro, a resposta cnér-
gica a pressões e indiscipli7ias civis e a ação
preventiva para abortar as contrapressõcs
geraram conflitos incontornáveis com o
óbvio prevalecimento da força, que é a base
do regime.

Como se sabe, as ditaduras variam de¦ natureza e de grau. A primeira diferença a
assinalar é entre ditaduras pessoais e dita-• duras de oligarquias ou sistemas. Entre as
últimas, há as ditaduras inspiradas em

. ideologias de esquerda, das quais a História
. ainda não registra qualquer caso de rever-

são, e as inspiradas em ideologias de direi-
ta. Quanto ao grau há a ditadura concen-
trada num ditador, substituivel em razão
de crises internas, como tem ocorrido na
Argentina, e estado autocráticos crônicos,
como os do México e do Brasil. No México,' uma revolução nacional degenerou na for-mação de Governo oligárquico, que se pro-cura agora, depois de quarenta anos, atua-
lizar. Entre nos perdura há treze anos um
estado autocrático, que tem oscilado ao
longo do período entre tendências liberali-
zanles e tendências totalitárias. Em todos
os casos de regime autocrático duradouro
verifica-se o distanciamento das fontes de
inspiração e dos comprornissos e a conta-
miiuição do Governo pelo processo operado-
nal, que se torna sua própria substancia.

Citaríamos entre ditaduras pessoais tipi-
cas deste século as de Salazar e Franco, em
Portugal e na Espanha, e a de Getúlio Var-
gas, no Brasü. Este foi varrido pelas varian-
tes da História que, tendo levado nossas
Forças Armadas a participar no exterior de
uma luta pelas democracias, tornaram in-viável o prosseguimento da ditadura, mal-
grado a intensa popularidade do ditador.
Franco e Salazar, que haviam agido exter-namente em coerência com suas posiçõesinternas, tiveram condições de negociar comos vitoriosos e sobreviver ao naufrágio dosseus aliados. Portugal e Espanha viram-scassim na contingência de esperar o desapa-recimento físico dos seus caudilhos, favore-cidos por sólida saúde c pela longevidade,
para que pudessem pensar em recuperar ocontrole das fontes do Poder.

Nas ditaduras de sistema, não há o queesperar quanto ao destino pessoal dos diri-
gentes. O poder é uniforme mas seus exc-cutores podem ser rotativos, e geralmente osão naqueles paises que procuram manter,
em homenagem a inspirações remotas, umaestrutura de Governo representativo, A subs-tituição de um governante por outro, ai-terá apenas métodos superficiais de ação,
7nas os temperamentos mais difíceis termi-nam por se amoldar à natureza das coisas.Os regimes comunistas têm uma indesven-
dada mecânica interna dc substituição, elá as tentativas de liberalização, como asocorridas na Hungria e na Theco-Eslovaquia,
são esmagadas pela intervenção de uma
potência-mãe incumbida de dar unidade aosistema em seu conjunto.

Quanto aos sistemas autocráticos crò-nicos, o México experimentou uma longainvolução da qual seu atual Presidente falaagora para acenar com uma inversão do
processo. No Brasil, as disposições dos su-cessivos Presidentes, seus dramas e suas di-
ficuldades, são notórios e o fato é que, a cadatentativa de abertura, se sucede um retro-cesso, numa cadência que torna impensável
a recuperação do estado de direito ou danormalidade democrática por evolução dosistema no rumo dos seus compromissos na-cionais. O General Ernesto Geisel pareceser uma ponte entre uma escola dc generaisoriundos dos movimentos libertários das dé-cadas de 20 e 30, c outra escola, que secruzou com a primeira, realizando altcman-cias de poder fundadas na estatística das
forças disponíveis, e participando de movi-mentos paralelos, como o periodo do EstadoNovo. Isso explicaria suas oscilações.

As contradições internas levaram os li-berais de 20 c 30, movidos por discípulos
ativistas, a realizar a frustrada operação de1961 e a vitoriosa operação dc 1964. Essesliberais foram se apagando pela morte ou
pela aposentadoria e hoje uma nova gera-ção, inspirada na necessidade dc uma mobi-lização permanente contra o comunismo
desaguou no curso da História e lhe impri-miu o sectarismo de uma contra-ideologia
extremista. Os quatro Presidentes trabalha-ram cm meio à ascensão dessa nova menta-lidade, para cujo êxito atual o Presidente
Geisel contribui com o vigor do seu tem-
peramento e uma autoconfiança inesgotávelna sua capacidade de avaliação e de previ-são.

Tendo assumido o Governo com a inten-
ção que o situou no vértice oposto ao doGeneral Mediei, cujo imobilismo políticochegou a criticar, o General Geisel foi con-duzido inexoravelmente a um ponto atrásao que estava seu antecessor política-mente. As próprias dádivas do sistema, comoa eleição livre e a relativa liberdade de im-
prensa, foram revogadas ou estão ameaça-das. O sistema fechou-se e, embora reconhe-cendo-se as dificuldades especiais a enfren-tar, o patriotismo, a devoção ao trabalho ea boa-fé do Presidente da República, ele seaproxima da reta final sem ter melhorado
o nível da institucionalização e da partici-pação e sem ter sequer reconhecida a eficá-cia do seu método administrativo, apontado
como excessivamente centralizador, a pontode retardar ao extremo a tomada de deci-
soes. Salvo quando essas decisões visam a
imobilizar o processo político.

Carlos Castello Branco

^ Lembo será candidato ao
São Paulo — O presidente do

Diretório Regional da Arena, Sr
Cláudio Lembo, confirmou ontem
que será candidato ao Senado em
1978, pelas eleições diretas. "Pelas
Indiretas, nunca. Não aceitaria
nem a simples Indicação dc meu
nome. Serei candidato só na direta
— disse.

O dirigente arenlsta enfrentará
a candidatura do Sr Franco Mon-
toro, lider do MDB no Senado, que
nas eleições dc 1970, obteve mais
de 2 milhões de votos. Perguntado
ontem se consideraria a sua can-
didatura com uma antlcandlda-
tura da Arena, cie respondeu: "Na
luta política, o Importante é a pre-
ilação. A mera conquista dos cargos
não deve ser um objetivo em si, mas
sim o motivo para a exposição de
idéias".

I>irelas e indiretas

— Não luto e não quero a va-
ga no Senado através de eleições
Indiretas. Estarei pronto, no en-
tanto, ainda uma vez, para servir
a meu Partido c à democracia, pe-clindo o voto popular. Estarei pron-
to para lutar pela legenda da Are-
na. disputando diretamente a va-
ga do Senado, apesar de ter cons-
ciência das dificuldades da luta fu-
tura. Mas, a democracia exige o
sacrifício e a perseverança daqueles
que efetivamente têm Ideais", aflr-
inou.

Acrescentou que " a minha vi-
vencia política trouxe-me consclên-
cia nítida du necesldadc de uma
pregação neollberal. Esta nova po-sição ideológica poderã permitir as
transformações sociais e políticas
em um clima de evolução. Sem
rupturas do processo histórico, e
sem raízes cm um passado que nem
a juventude, c sequer os adultos,
podem encontrar motivos para um
retorno. E' preciso trazer Idéias no-
vas para o debate político".

Luta árdua

Quando assumiu a presidência
da Arena, cm agosto de 1975, o ad-
vogado Cláudio Lembo era então
apenas um Jejuno em política, querecebia a confiança do Governa-
dor Paulo Egidlo Martins e do Pre-
feito Olavo Setúbal em enfrentar
um desafio novo: levantar um Par-
tido governista fragorosamente
derrotado nas urnas, um ano antes.

Pelo retrospecto de anos ante-
liores. a Arena, atualmente, é o
Partido mais consolidado em São
Paulo. Seu trabalho à frente pari!-ciaria tem sido paciente, e o ponto
alto de sua tarefa foi ter organl-
zado uma chapa capaz de evitar
que o MDB conseguisse dois terços
dos lugares na Câmara de Verea-
dores da Capital.

Aos 42 anos de idade, casado,
neto de Imigrantes Italianos, que
nasceu no Bairro da Liberdade e
vive hoje no Bairro da Bela Vista
'antigo Bexiga, tradicionalmente
habitado por Italianos), o Sr Clau-
dio Lembo vem-se afirmando como
lider político no Estado. Sem mlli-

tancia, mesmo na época de unlver-
sltáilo na Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco iUSPi, te-
ve uma carreira noimal de advoga-
do, trabalhando na assessoria Júri-dica do Banco Itaú, cujo presidenteera o atual Prefeito da Capital. Sr
Olavo Egídio Setúbal, e sendo tltu-
lar de uma cadeira de Processo Cl-vil da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Mackenzie.

Era diretor dessa Faculdade.
quando foi convidado para assumir
a_ presidência da Arena, e teve en-
tão de se licenciar, pois já era Se-
cretárlo de Negócios Extraordlná-
rios da Prefeitura. Substituindo aoDeputado Jacob Pedro Carolo na
presidência do Partido, o Sr Cláudio
Lembo — que se define "um liberal
por convicção e por ideologia", alte-
rou. contudo, o rumo de sua vida.

Neo-Jibcralisiiio
O primeiro passo dado pela Are-

na. após a.s eleições municipais de1976, sob o seu comando, foi a ten-
tatlva de assumir uma Ideologia
neoliberal, "em que a evolução so-ciai seja prevista paralelamente ao
desenvolvimento político, capaz de
comover principalmente a Juventu-dc e a classe média ascendente das
grandes cidades brasileiras" diz ele.— Para assumir esse Ideário
neollberal, a Arena não precisa fa-
zer um grande esforço, mas apenas
assumir seu próprio programa, queé extremamente evoluído. O JOR-
NAL DO BRASIL publicou uma sé-
rlc dc reportagens, intitulada Per-
fil do Operário Brasileiro, demons-
trando que o operariado especial!-
zado e qualificado se caracteriza
como uma nova classe média as-
cendente. Como a região do ABC
se constitui principalmente dessa
classe, nossa derrota nas grandescidades daquela região i referindo-
se ao resultado da.s eleiçõe dc 1970)
demonstra que ainda não falamos
uma linguagem que conquiste seus
votos. Esse é um desafio que a Are-
na deverá enfrentar a partir dc
uma ideologia neoliberal — disse.

lufliirncia das urnas
O Sr Cláudio Lembo fez uma

análise das dificuldades que o seu
Partido enfrentará nas eleições dl-
retas (parte do Senado. Câmara Fe-
deral e Assembléias Leglslativasi
de 1978. afirmando que "não 

pode-mas comparar os resultados dc 1976
com os de 1972, porque entre aquele
pleito e o último, houve 1974. quan-
do a Ar<na sofreu uma grande der-
rota e teria de sa recuperar primei-
ro desse revés, em conseqüência, os
termos dc comparação devem ser
entre 1974 e 1976 Fazendo-se essa
comparação, a Arena ganhou".

— A conquista dos municípios
mais Importantes do Estado peloMDB pode causar uma grande eu-
íorla à Oposição, mas representa
uma faca de dois gume.s Até 1978,
dois anos se passarão c haverá pa-ra o MDB o desgaste inevitável de
ser também Governo. O MDB não
tem experiência na área do Executi-
vo — concluiu.

Senado Brmil <imr
um pacto

Egídio não fala em nomes amazônico
São Paulo - o Governador

Paulo Egidlo Martins c o presiden-
te regional da Arena. Sr Cláudio
Lembo. tranqüilizaram ontem as
varias correntes dentro do Partido,
afirmando que "ainda é cedo para
»3 pensar em candidatos ao Gover-
no do Estado". Despreocupada em
não mais ler que disputar eleições
diretas, a Arena começa a viver
agora o drama de grupos existentes
no Partido, que Já pensam em fa-
awr o sucessor do Sr Paulo Egídio
ou ganhar a vaga no Senado, sem
necessitar buscar votos das eleito-
res.

No Aero.xirto dc Bauru, u Go-
vernador afirmou, ontem cedo, que"não penso em nomes, ainda. Nós
não brincamas em serviço em 76. e
nem vamos brincar em 1978. Agora
estou na fase administrativa de
realizar ainda mais. Depois é que
vamos pensar em nomes". Na Ca-
pitai, acompanhando o Prefeito Ola-
vo Setúbal, que Inaugurou uma sé-
rie dc obras, o Sr Cláudio Lembo
declarou: "Dc acordo com as dlre-
trizes do Diretório Nacional, qual-
quer movimentação com referèn-
cia ao futuro Governador de Sáo
Paulo, é prematuro, pois os atuais
Governadores estão apenas no melo
de seus mandatos".

Outro homem

O Sr Paulo Egidio passou a vi-
ver mais despreocupadamente, de-
l>ois que as eleições dc 78 foram
confirmadas pelo sistema indireto.
Tanto ele, como os demais lideres
do Partido, andavam preocupadas
com a força que o MDB revelava
passuir nas [jesquisas do Instituto
Gallup. Perguntado ontem se entre
os Srs Laudo Natel, Olavo Setúbal.
Delfim Neto c Abrvu Sodré. estava
o seu sucessor, o Governador res-
pondeu diplomaticamente: "Vocês
Insistem, mas repito: Ainda e cedo
para se pensar em nomes. Agora é
hora de trabalhar".

Para o presidente do Diretório
Regional, "a Arena deverá intensi-
ficar ainda mais a vida dc seus or-
gâos de base, para dinamizar todo
o Partido. Presidente — disse — cs-
tá em curso uma campanha dc no-
vas inscrições de membros cm to-
do o Partido, com distribuição dc
cartazes convidando a todos a se
inscreverem na Arena". O Sr Clau-
dlo Lembo, considerado inclusive
pelos emedeblstas como "o mais di-
namico dirigente que a Aivn.i já
teve em São Paulo", enfrenta um
outro problema: o atual chefe da
Casa Civil do Governo do Estado,
Sr Afranlo de Oliveira, Intensifica
sua movimentação pelo Interior, na
expectativa dc conquistar adesões e
passar o dominar para o Sr Paulo
Egidlo, o Diretório Regtonal. a par-
tir dc setembro, quando haverá re-
novações de seus membro-. Nas
suas viagens, o Sr Afranlo de OU-
velra tem declarado que "o futuro
Governador será eleito a quatro

mãos: pelo Presidente da Repúbll-
ca e pelo Governador Paulo Egidlo".

Comportamento
O Jornal O Estado de S. Paulo

publicou ontem uma entrevista,
feita em Paris, oom o Embaixador
Delfim Neto, tendo o _x-Minlstro
da Fazenda reafirmado sua dispo-
slção de ser candidato ao Governo
do Estado. Anteriormente, o Sr Del-
fim Neto havia declarado seu pro-
pósito de concorrer à sucessão do
Sr Paulo Egidlo, "tanto na direta
como na Indireta".

Com exceção de uma nota ofi-
cia! de apoio ás decisões do Presi-
dente Geisel. o ex-Govcrnador Lau-
do Natel recolheu-se no mutlsmo.
Ele era o único candidato eventual
da Arena que aparecia com desta-
que nas pesquisas do Instituto Gal-
lup, caso as eleições viessem a ser
diretas. Mesm0 nas indiretas, seu
nome continua sendo muito comeu-
tado. Já o Sr Abreu Sodré colocou
a indicação do seu nome nas mãos"do 

grupo que me apoia dentro do
Partido". Anteriormente na madru-
gada da recepção que ofereceu ao
Embaixador Roberto Campos — o
ex-Governador Sodré revelou que"gastaria muito de voltar a servir
ao meu pais, seja no Governo do
Estado, seja num Ministério, seja
numa Embaixada"

Quanto ao Prefeito Olavo Se-
tubal. seu nome também é citado,
respaldado na Imagem que se for-
inou em torno dele: "Administrador
sério e de compostura". Ele passou
a ser encarado como um dos even-
tuais candidatas ao Governo do Es-
tado, depois cia conversa dc 15 ml-
mitos que teve a sós com o Presi-
dente da República, durante visita
feita a Coslpa, em Cubatáo

Soldados derrotados
No MDB, o quadro é diferente

Seus principais lideres, no Estado,
parecem "generais batidos na
guerra". Os Senadores Franco Mon-
toro e Orestes Quércia. que dlspu-
nham de possibilidades excepcio-
nais de êxito, estão frustrados. O
animo do Senador Quércia em re-
formular as Diretórios Municipais
do MDB, em todo o Estado, esfriou.
Ele se recolheu á sombra de seu po-
mar. nas proximidades de Cam-
pinas.

Ao Sr Franco Montoro. que des-
de 1970 vem desenvolvendo intensa
campanha junto às bases eleitorais
do Estado, esta assegurada apenas
a sua candidatura novamente ao
Senado. Ele perdeu a oportunidade
de lutar pelo Governo do Estado.
mas assegurou praticamente sua
reeleição ao Senado, ajudado pelacircunstancia dc que aquele que se-
ria o candidato natural da Arena
a Câmara Alta dará preferência á
vaga pela indireta, evitando o sa-
crlfíclo de ter de enfrentar o lider
da Oposição no Senado, em eleição
majoritária direta, que comprova-
damente favorece a sigla do MDB.

AMAZÔNIA
siga os passos de quem conhece maofes a.
** ¦¦¦www MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Aplique no FINAM.
Várias empresas brasileiras estào

transformando a Amazônia numa região
do progresso. Isso demonstra confiança
no pais e na SUDAM.

Consulte a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia e o Banco
da Amazônia SA - BASA e fique sabendo
porque a sua empresa deve aplicar ondo
se desenvolve o presente e se constrói
o futuro.

Nós estamos participando dessa
construção.

EMPRESA BRASILEIRA DE
SOLDA ELÉTRICA S.A.
EBSE

A General Motors do Brasil S.A.
oferece 5 minutos para você ficar
bem infòrmado."Hoje no Jornal do

Brasil," das 8h30 às 8h35.

MARCA DE EXCELÊNCIA
Das 8h30 às 8h35, na Rádio Jornal do Brasil, a General Motors do Brasil S.A.

vai informar o que aconteceu ontem, o que acontece hoje e o que pode acontecer
amanhã no Brasil e no mundo. Ligue "Hoje no Jornal do Brasil".

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

S.A. JORNAL
DO BRASIL

C O.C. M 330.344/0001-41

Assembléia Geral
Ordinária

Sio convidado» oi icnhorei «co
n .tjs « te reunirem em Atieiv
bfèia Geral Ordinária. - , 1(f(S- tz,
cal. nê Av. B?ajtl n.° 500. fttttl
c.djot. ai M.00 '• .!-..i do di» 29
d» ioril n« 1977. - Um o» dtlib<
rirem sobre o MOutni-]

*! Relatório à* Diretoria. BtUftCS
Geral, demonstração da ccn'_ oe
lucros • Perdas e Pare<tr do Cm-
selho Fiscal. reteremos «o exercício
dndo em 31 de derembro de W76,

b) Eleicio dos membroí efatisoj
e suolenfes do Címelno Fijceí, com
fíucio dos honorários;

cl Assuntos de nffre.se aerat.
Ria _• Jintiro 13 ót «brit _• '977

•IINAID DA COSTA CAMPOS
Direto.

LYWAl SAIU.
Direto'

Brasília —- Colômbia, Pe-
ru e Equador Ja responde-
ram favoravelmente às cor-
sultaa feitas pelo Governo
brasileiro a sete países vi-
zinhos, sobre a realização de
um pacto de integração po-Utica e econômica das suas
respectiva» regiões amasso-
nicas, em bases scmeliian-
tes ao tratado que vigora
desde 1908 para a área da
Bacia do Prata.

Outros quatro paises con-¦•uitados — Venezuela, Bo-
livia, Suriname e Guiana —
por coincidência os que tem
áreas relativamente ineno-
res no condomínio ama_ó-
nlco, ainda r.âo derum res-
l>osta ao Itamarati. A Bo-
livia devera faxé-lo ao lon-
go da semana, porém os de-
maia ainda mantém restri-
çòes quanto aos objetivas
políticos e ã própria opera-
tivklade do projeto.

A CÓPIA DO PRATA

Até agora o IUmaraÜ
mantém total sigilo em tor-
no das consultas feitas
aqueles sete paises através
das suas Embaixadas em
Brasília, aguardando o
apoio de, pelo menos, qua-
tio dos principais parceiro»
da região para que o pro-
jeto possa se concretizar.
Ele seria, depois do acordo
de cooperação nuclear com
a Alemanha Ocidental, a se-
gunda realização de gran-
de envergadura do atual
Governo r.a área da política
externa.

Embora a proposta lança-
da pelo Governo brasileiro
não tenha sido divulgada,
-abe-se que ela repete em
quase todos os detalhes os
dispositivos do Tratado da
Bacia do Prato, patrocina-
do pela Argentina ao final
da década passada como
formula de neutralizar a in-
íluéncia crescente do Bra-
sll junto aos três outros
parceiros da região, o Para-
guai, o Uruguai e a Bolívia.

Assim, do mesmo modo
que o Tratado do Prata, o
Pacto da Amazônia se as-
-sentaria no principio do
consenso para todas as de-
cisões que afetem iutcreíücs
comuns, incentivando pa-
ralclamente as ações bilate-
rais e outros programas
conjuntos. Sob o Pacto, st-
rào desenvolvidas ativida-
des comuns em matéria de
hidrologia, navegação, me-
teoiologia, estudos de viabi-
lidade para projetos econó-
micos, irrigação, reíloresta-
mento, exploração agrícola,
desenvolvimento da pecuá-
na. pesca, implantação d»
rodovias, sistemas combi-
nados de transporte fluvial,
rodoviário e ferroviário,
projetos sociais, de assistên-
cia médica, habitação e er.-
sino.

Haverá, como no Tratado
do Prata, um conselho per-
manente para o exame de
projetos, funcionando o
organismo na base de gru-
pos e sub-grupos de peritos
em cada uma das áreas de
atuação. A cada ano. alter-
nadamente. num sistema de
rodízio entre as capitais
dos países membros, nave-
ra reuniões de cúpula da
organização, em nível de
chanceleres.

As bases desse sistema de
integração amazônica, bem
como a própria idéia do
projeto em si. foram ante-
cipadas pelo Chanceler Aze-
rodo da Silveira a 18 de se-
tembro do ano passado,
quando falou perante as
comissões de Relações Ex-
teriores e de Minas e Ener-
gla do Senado Federal, reu-
nldas em sessão conjunta
para examinar o projeto d#
ratificação do Acordo Nu-
clear Brasil-Alemanha: Na-
quela ocasião, disse o Mi-
nistro:

— Quanto ã realização de
projetos conjuntos com vã-
rios paises (do Continente)
essa é a nossa política na
área do Prata e poderá «er,
quando as circunstancias o
favoreçam, a nossa política
na área do Amazonas".

Brasília
acordo

firma
com Quito
— O chefe da

S.A. RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

C.O.C. 33.IM.7.1/0001-19

Assembléia Gerai
Ordinária

Sio convidados os senhores acio-
niilaa a te reunirem em Assem-
bwk Geral Ordinária, ne sede socai.
n- Av. 8ri.il n.o SOO - 7.o jnd»/.
r-.J I -l«. .1 IODO h_-.i do
dia 29 d* itxil d* 1977. t fim o.
de ibererem sobre o »-¦-.,. inle:

-I R*l_ioio di 0'H:ii. EUIanc-
Geral, demonstra-lo de conta oe
Lucros e Perdas e Parecer do Con-
telho R-ical. referentes «o e»eríício
*>r*do em 31 de deiembro de IWô,

bí Eleição des membros efetivei
e suotentes do Conselho Fiscal,
com finecáo des honorários;

et Assuntos de <n>ertsse geral
Ria oe Janeiro. 13 de ibt-.l de K"*?

ÍIINAID DA COSTA CAMPOS
OifKtar

irWAl SAllIS
D-*et_f

Brasília
Divisão da América Seten-
tnonal do Itamarati, Minis-
tro Joaquim Inácio Mac-
dowcll, firmou em Quito, na
ultima quinta-feira, em no-
me do Governo brasileiro, o*
protocolos de um acordo
econômico com o Equador,
que vai envolver a compra
e venda de petróleo, e é —
segundo definição do Em-
balxador Rogério Valdivle-
so — "um dos mais comple-
tos já realizados neste con-
tinente".

Com o acordo, cujos ter-
mos ainda são desconheci-
dos, está praticamente con-
firmada a vinda do Chance-
ler equatoriano Salvador
Lara ao Brasil, para uma
visita oficial de dois dias.
Ele chegara a Brasília na
próxima segunda-feira, e
terá uma audiência com o
Presidente Enesto Geisel
no Palácio do Planalto.
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MDB reúne a Executiva Nacional MDB debate eleição no Rio
e deve sugerir uma Constituinte

Itrossard prefira
um novo discurso
Porto Alegre — O Sena-

dor Paulo Brossard (MDB-
RS. passoi» a manha de
ontem trabalhando, em sua
residência, na preparação
de um pronunciamento so-
bre a economia nacional,
que pretende fazer da tti-
buna do Senado, depois de
outra manifestação — que
espera realizar atè^séíta-
feira — em que analisará
as reformas políticas decre-
tadrts pelo rrcsldente da
República.

"Para este discurso, não
preciso de minha experien-
cia cm Direito Constltuclo-
nal, porque nas reformas
nada há de Direito. Tudo c
antldireito" — afirmou. O
Senador gaúcho viajou on-
tem à tarde para Brasília,
para participar hoje da
reunião da Executiva Na-
cional do seu Partido.

Arenista fala ile
subdesenvolvidos
Porto Alegre — O Depu-

tado Pedro Américo Leal
(A rena-RS) considerou
"uma falta de senslblllda-
de", a decisão de se fixar o
número máximo de lnte-
grantes da Câmara e das
Assembléias estaduais, o
que, para ele, "consagra
o Estado subdesenvolvido,
dentro do pais subdesen-
volvido".

O parlamentar acredita
que o critério de se fixar o
número de deputados de
acerdo com o número de
eleitores, era "a fórmula
mais nobre de patriotismo
civlco-politlco, pois era íru-
to da pollüzaçâo de um Es-
tado, e a essência do tra-
balho dos seus cidadãos que
se aculturam". Para ele, a
partir de 1083, a "fórmula
máxima de enchimento do
tonei vai tornar um contin-
gente de analfabetos cm
alfabetizados, • que não é
poiiuco em politizado".

INSOSSO

O Sr Pedro Américo Leal,
que é Coronel da reserva do
Exército, disse que o novo
critério "é lnsosso, sem pé
nem cabeça e deve ser mu-
dado", Já que atinge os Es-
tados mais desenvolvidos,
comparando-os a "Estados
mais pobres, que já são
culpados por unia explosão
demográfica que está nos
sufocando"

— E eu não digo que o
critério está errado só por-
que náo simpatizo com ele.
Digo que está errado e pro-
vo esse erro cientlficamen-
te, através do Direito, da
Sociologia, da Psicologia e
da própria Macroeconomia.

Brasília — Na reunião da
Comissão Executiva Nacio-
nal desta tarde, o MDB de-
verá discutir, pelo menos In-
formalmente, a tese do Se-
nador pernambucano Mar-
cos Freire, de se convocar
eleições gerais para a Ins-
talaçâo de uma Assembléia,
Constituinte, destinada a
elaborar "uma Constitui-
ção verdadeiramente demo-
crátlca para o pais".

A sugestão, citada no dls-
t curso do lider Alencar Pur-**tâdo 

na sexta-feira, ganhou
um aliado importante que é
o 3.° vice-presidente do Par-
lido, Deputado Tancredo
Neves, apontado como su-
cessor do Deputado Ulisses
Guimarães, na presidência
do MDB. O Sr. Marcos Frei-
re vai voltar ao assunto,
amanhã, da tribuna do Se-
nado.

REVISÃO INSTITUCIONAL

O Sr Tancredo Neves, que
sempre se manifestou con-
tra a tese da Constituinte,
por entender que sua con-
cretização poderia concor-
rer para o agravamento do
quadro politico-lnstitucio-
nal, já mudou de idéia.

Há dias, participando co-
mo convidado especial de
uma reunião da bancada do
MDB no Senado, o repre-
sentante mineiro, após ou-
vir vários senadores defen-
derem a eleição da Consti-
tuinte, pediu a palavra para
externar, também, o seu
apoio.

Na sua opinião, diante do
que foi feito e das reformas
casuistlcas ora decretadas, o

r

pais reclama uma ampla re-
visão politlca-instltuclonal,
de caráter democrático, que
só pode ser alcançado atra-
vés de u m a Assembléia
Constituinte, eleita pelo vo-
to popular.

O presidente nacional da
Arena. Deputado Franccli-
no Pereira, nâo quis co-
mentar a hipótese de o
MDB sugerir, formalmente,
QiUe o Governo convoque a
eleição 'de uma Constltuln-
te. para reconstruir as ins-
tituíções políticas.— O líder Alencar Furta-
do abordou o assunto no seu
pronunciamento e outras
parlamentares do MDB têm
feito o mesmo. O lider do
Governo na Câmara,
Deputado José Bonifácio, no
seu discurso de amanha
(hoje), dará a resposta a
esta e a outras teses da
Oposição — disse ele.

No MDB, porém, a Idéia
da Constituinte está ga-
nliando novos adeptos. Dei-
xando de lado a antiga pro-
posta do Senador arenista
Dinartc Mariz, de trans-
formar o atual Congresso
em Assembléia Constltuln-
te. os lideres cmedeblstas
acham que só com a reno-
vação dos mandatos popu-
lares, eleitos com o objeti-
vo forma] de elaborar "uma
verdadeira constituição de-
mocrátlca para o pais", o
impasse poderá ser supera-
do.

Caso contrário, o Brasil
viverá de crises periódicas,
bastando um desempenho
positivo da Oposição nas
eleições, para que o slstc-
ma mude tudo, "reforman-

do preceitos constitucionais
e legais, para dar ao seu
Partido o que o povo se re-
cusou a faze-lo, através do
VOlO".

Para o secretárlo-geral
do MDB, Deputado Thalcs
Ranialho, por exemplo, as
recentes reformas decreta-
das pelo Governo não serão
capazes de impedir novas
vitorias da Oposição nas
eleições de 78, para as As-
sembléias. Gamara e até
mesmo para o Senado.

— E nova crise será fatal
em 1978 — observou.

Vale registrar que muitos
parlamentares credenciados
na Arena não acreditam na
duração das últimas refor-
mas. "Estas mudanças —
disseram — são emergen-
ciais c visam, prlnclpalmcn-
te, a assegurar ao sucessor
do General Geisel governar
com maioria polítlco-parla-
mentar da Arena. Mas se os
resultados em ,1978 não fo-
rem os esperados, tudo mu-
dará".

Por Isso mesmo, a tese do
se convocar eleições paraAssembléia Constituinte po-de crescer. Para muitos, a
criação de novos Partidos,
oferecendo mais opções ao
eleitorado, seguindo-se de
mudanças politico-instltu-
clonais sem a preocupação
de beneficiar um Partido
em detrimento do outro,
deixando de lado a opinião
pública, seria o melhor ca-
minho para o país superar
o atual impasse, "que náo
foi solucionado, mas ape-
nas contornado por certo
tempo e para um dcterml-
nado objetivo".

Brasília — O vice-lider do MDB
na Câmara, Deputado Álvaro Dias
U-Rj, anunciou ontem que vai sugu-
rir um pronunciamento do Diretório
Nacional ou da Convenção Nacional,
se lor o caso, para decidir se será ou
nào conveniente à Oposição disputar
as eleições indiretas previstas para1978, de Governadores c um Senador.
Oobjctlvo do representante paranaen-
se, é o de suscitar o debate em torno
da participação ou náo do MDB nos
pleitos indiretos no Rio de Janeiro,
único Estado onde a Oposição pode
ganhar, mesmo com as mudanças das
regras do jogo.

Pessoalmente, o Sr Álvaro Dias
manifestou-se contrário ao lançamen-
to de candidatos emedebistas ao Oo-
verno fluminense, e para a vaga de
Senador indireto — "que o lider Alcn-
car Furtado chamou de "picaretas da
República". Já os Srs Laerte Vieira
e Fernando Lira acham que ainda é
cedo para o Partido tomar qualquer
decisão.

As opiniões
Outro vlce-lldcr oposicionista,

Deputado Tarcísio Delgado (MG)
acha que se o Partido náo pode abrir
mão nem de um palmo de terreno
conquistado, ou em vias de ser con-
quLstado. "A vitória do MDB no Rio
terá Importância nacional c não fo-
mas nós que mudamos as regras. Afl-
nal, ao aceitarmos disputar eleições,
concordamos com as normas casuistl-
cas que ai estão, sem falar no AI-5"— frisou.

Galil quer Sizeno
como antieandidalo

Brusilla — O Deputado Eduardo
Galil, vice-lider da Arena na Câmara,
disse que iniciará um movimento Jun-
tamente com o Deputado Daso Colm-
bra, para lançamento de um antican-
didato ao Governo do Rio de Janel-
ro, cm 1978, e sugeriu o nome do "Ge-
neral Sizeno Sarmento, que logo dei-
xará o Superior Tribunal Militar".

O representante fluminense, que
pessoalmente critica a escolha de um
Senador pelo voto indireto e outro pe-
Io voto direto — "os dois deveriam ser
escolhidos pelo sistema indireto" —
defende a Inclusão de todos os Verea-
dores no Colégio Eleitoral.

Audiência

Para o Sr Eduardo Galil, o pri-
meíro passo que a Arena numlnense
deveria tomar, entretanto, é solicitar
uma audiência ao Presidente Geisel
para discutir o problema:

— Cabe ao Partido governista
aceitar as decisões do Chefe da Na-

ção, e, por Isso, devemos ouvir as ra-
ZÕes que levaram o General Geisel a
optar pelo critério da organização do
Colégio Eleitoral, apesar de assegurar
a vitória da Oposição em nosso Es-
tado.

Ele lamentou ainda que o Alml-
rante Heleno Nunes não tivesse con-
cretlzado a idéia de*êntregar as cha-
ves da Arena ao Sr Francellno Perel-
ra:

— Ele deveria ter entregue as
chaves ao comando nacional, pois ate
hoje nada fez de objetivo para firmar
a liderança política do Governador
Faria Lima no Estado. Aliás, o que ele
fez foi aceitar a idéia de algum júris-
ta de suas relações, de alterar a lei
complementar da fusão, para pror-
rogar por mais quatro anos o proces-
so de nomeação do Governador do
novo Estado. Certamente, o Almlran-
te está pensando na sua própria no-
nicaçáo e por Isso ele náo viu o absur-
do In jurídico e inconstitucional da
tese.

COMUNICADO
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.s pessoas
que desejarem SÃO LUIZ
visitar o mais nobre empreendimento
imobiliário de Teresópolis, passarão
a ser atendidas, diariamente, das
8 às 18 horas., por uma equipe de
corretores que dará plantão no
local, à Estrada do Quebra-Frascos, 700.

Hoje é o dia
pulmão, mas

pode nâo ser
o
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Sobre-loja 307. Tel. 224-8182 (PABX)Ag. Ipanema - Rua Visconde de Pirajá, 580
Sobre-loja 220. Tel. 287-2422 (PBX)Teresópolis:RuaJ.J.A. Regadas, 21.Tel. 742-1323
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Peça um representante peh telefone: 24^8884 (PBX)ÊOanlf
26 anos solucionando o lixo.

O Rh inaugura hoje seu arputv:
foram desativados
oficialmente os meineradores.
Mas a pureza deste ar
depende de você. Obrigado por lei a
instaiarcompactadorno seu prédio,ou levado somente pelo desejo de
preservara higiene,lembre-se que só
Compactadores e Ensacadoras Kieru/f
garantem a ausência de mau cheiro na
eliminação do lixo. Um lixo reduzido
no seu volume, desinfetado,
desodorizado, ensacado e'
despachado sem contatos manuais,
sem resíduos, sem qualquer tipo de
sujeira, e, sobretudo, sem odores
desagradáveis.
Instaure o dia do nariz.
Escolha Kiewlf, e respire fundo.

Na quarta-feira, 6 de abril, Carlos Swann, em"O Globo", fez uma revelação sensacional:

Nio será surpresa se Gunther Sachs vier a investir
oa área turística brasileira. Sábado passado ele te-
ve um encontro com Arthur Faik em Zurique, mais
precisamente no Baur au Lac. quando trataram
desse assunto.' Consta que a disponibilidade de cai-
xa do ex-marido de Brigitte Bardot chegou perto de .
Cr| 1 bi, no ano passado, depois da venda de parte
das suas indústrias na Alemanha a grupos europeus

Gunther Sachs, que de bobo não tem nada,
aabe muito bem «***»

dTnth-o!^ "* (ZjEMBRArUR

FISET-TURISMO
Vale a pena aplicar 12%

A última paixão
de Gunther Sachs está no Brasil

****,
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Reforma
A reforma agrária brasileira,

Iniciada após 1964, pelo menos no
Ipapcl, praticamente ainda não
jchegou às áreas rurais. Na maior
parte das vezes, ela se restringe à
Intervenção governamental em
áreas de conflito social ou à sim-
jples distribuição de títulos de ter-
•ra, sem quaiquer Infra-estrutura
ijue permita ao novo colono-pro-
prietário produzir, a não ser para
a própria subsistência.

O Proterra, por sua vez, ape-
sar de grandemente financiado,
considerou como sua clientela
¦principal o empresário rural e não
o trabalhador, agravando a situa-
ção dos colonos sem direito à ter-
!ra. Assim, o Rio Grande do Sul vê
ps gaúchos emigrarem e a grande
maioria dos que receberam títulos
de terra na Amazônia, mesmo ao
longo da Transamazônica. não te-
Ve condições de produzir nas novas
terras.

Emigração
Porto Alegre — Sem crédito

fundiário e sem Proterra, e diante
de um caduco decreto que antes o
.considerava como área prioritária
de reforma agrária, ao Rio Gran-
jle do Sul não resta outra alterna-
tiva do que ver sua gente, nascida
em pequenas colônias, emigrar
para outros Estados, em busca de
terra.

Com um território de 24 ml-
lhões 681 mil 664 ha, o Estado
apresenta 528 mil 73 propriedades,
das quais 434 mil 956 (82,3%) são
minifúndios, que ocupam 25% do
total da área. Nessas propriedades
trabalham e vivem pelo menos
igual número de famílias que,
anualmente, vêem partir 120 mil
filhos, segundo cálculo da Federa-
ção dos Trabalhadores da Agricul-
tura do Rio Grande do Sul.

Ali, a delegacia regional do
INCRA admite que a reforma agra-
ria, com a venda a longo prazo de
terras, só é possível na atualidade

a em áreas de comprovada tensão
social, como a de cinco fazendas
que abrangem áreas de 9 mil 934 ha,
em quatro municípios, onde se
acham 292 famílias, das quais 39
haviam recebido a devida titula-
ção até o ano passado.

O maior problema legal, entre-
tanto, será entregue à Justiça, que
julga a validade da desapropria-
ção da Fazenda Annoni, no Muni-
Cidio de Sarandl, feita por decreto
em 1972, que os antigos proprle-
tário.s alegam ser empresa rural.

Também as terras indígenas,
embora se caracterizem como crês-
centes áreas de tensão social, pela
invasão de agricultores, têm me-
didas sempre proteladas, para a
devolução aos índios de seis dos se-
te toldos existentes, de uma área
de 17 mil 297,2 ha, ocupada por
1 mil 512 famílias.

No Estado, a mais recente ten-
.ativa de reforma agrária é o Pro-
jeto Integrado de Colonização do
Passo Real, Iniciado em 1969, e con-
Siderado pelo INCRA como modelo
para a solução dos problemas agra-
rios do país. Antes, outra tentativa
foi feita em 1961, no Projeto do
Banhado do Colégio, no Município
de Camaquã que, por motivos po-
liticos, não atingiu os níveis espe-
rados, e os titulos da terra só foram
entregues, a 190 fa^iVa:., em 1973.

Produtividade
São Paulo — Apesar de sua

grande extensão territorial (247
mil quilômetros quadrados), o Es-
tado não dispõe de áreas que, pe-
los padrões estabelecidos pelo
INCRA, possam ser consideradas
prioritárias para projetos de refor-
ma agrária, latifúndios improdu-
tdvos ou mesmo áreas menores su-
jeitas a conflitos sociais, segundo
opinião generalizada de técnicos,
empresários rurais e dirigentes da
Federação dos Trabalhadoras na
Agricultura do Estado de São Pau-
lo, que também representa os pe-
quenos proprietários rurais.

Para eles, o conceito de refor-
ma agrária é o da simples redis-
trlbuiçáo de terra improdutiva, o

•que praticamente não existe no
Estado onde, em conseqüência do
alto valor da terra, ela é explora-
da ao máximo. Também não acre-
ditam que o Governo venha a ser
compelido a distribuir terras aos
trabalhadores porque o objetivo
governamental parece ser o de
conseguir a melhor produtividade
possível, através de propriedades
estruturadas como empresas eíi-
cientes, e que só pode ser conse-
guldo a partir de determinada ex-
tensão.

O único projeto de reforma
agrária executado pelo INCRA em
território paulista — Projeto Rebo-
jo — foi concluído há dois anos.
Nele, uma área de 3 mil 325 ha de
uma gleba que há 16 anos era obje-
to de litígio pudlcial, no Pontal de
Paranapanema, Extremo-Oeste do
Estado, foi dividida entre 200 fa-
míllas. Dos beneficiados, entretan-
to, quase 30% desistiram da ocupa-
çãa da terra, ao saber que ela sô
poderia ser vendida a partir de
1990, após o pagamento da última
parcela da compra.

Condição econômica
Belo Horizonte — Na única

experiência tida como de reforma
agrária realizada em Minas (Pro-
grama de Assentamento Dirigido
do Alto Paranaiba — PADAP) os
beneficiários tiveram que apresen-
tar determinada condição econô-
mlca para participar do programa,
que introduz a atividade agro-
pecuária e agroindustrial em bases
empresariais numa área de 61 mil
ha, desapropriada pelo INCRA nos
municípios de São Gotardo, Rio
Paranaiba, Iblá e Campos Altos e
entregue à Ruralminas — Funda-
ção Rural Mineira.

agrária ainda não saiu do papel para a terra
Além do PADAP, desenvolvem- tência da população contemplada J.Além do PADAP, desenvolvem-

se no Estado alguns outros planos
de colonização, o é só o que há em
termos de aproveitamento coletivo
da terra em Minas, que tem 582 mil
586 quilômetros quadrados. Para a
direção da Federação dos Traba-
lhadores da Agricultura no Estado
de Minas Gerais, "o que está sendo
feito não pode ser qualificado de
reforma agrária, mas uma expe-
riència de colonização que pouco
significa, tendo-se em vista que o
Estado possui 1 milhão 821 mil
bóias-írias".

O presidente da Fctaemg, Sr
Cecillano Matos, afirma que, co-
mo o PADAP, dirigido a em-
presárlos, as empresas rurais
estão crescendo em Minas
e, com elas, o número de
boiás-jrias, pois muitas não asse-
guraram aos trabalhadores os di-
reitos por eles adquiridos. Ele acre-
dita que "só aplicando o Estatuto
da Terra o Governo poderá realizar
uma política agrária substancial".
O que está disposto no papel aten-
de à nossa expectativa, mas é só."Lembrou que parte do Sul de Minas
foi declarada prioritária para a re-
forma, mas até hoje náo temos
nenhum projeto de assentamento
ou de distribuição de terras".

Dos projetos de colonização em
curso, apenas o de Sagarana, nos
municípios de Arinos e São Româo
no Noroeste de Minas, e dentro da
área geoeconômica de Brasília, é
executado diretamente pelo INCRA,
beneficiando 200 famílias de colo-
nos, que Já dispõem de títulos de
terras e utilizam o crédito banca-
rio.

Os demais programas são os do
Planoroeste — Plano Integrado de
Desenvovlmento da Região Noroes-
te — dos Governos federal e de Ml-
nas, coordenado pela Ruralminas, e
que constam de sete núcleos (três
de colonização dirigida e quatro de
povoamento orientado) beneficiai.-
do 1 mil colonos.

Um latifúndio
Vitória — "No Espirito Santo

só existe um latifúndio por exten-
são, situado no Município de Linha-
res, e por Isso não existe a menor
condição de se fazer uma políticade reforma agrária no Estado",
afirma o chefe de Divisão Estadual
Técnica do INCRA, Sr José Pitanga.
Para ele, o Estado está muito bem
dividido em termos de proprieda-
des rurais, e a reforma é dispensa-
vel.

Existem 75 mil imóveis rurais
cadastrados no INCRA, e todos sáo
pequenas propriedades, com raclo-
nal aproveitamento da terra, se-
gundo o órgão federal, que consl-
dera latifúndio por extensão uma
propriedade com mais de 600 módu-
los, tomando-se por base do mó-
dulo um terreno de 30 ha."O nosso trabalho em termos
de reforma agrária no Espírito San-
to, segundo o Sr José Pitanga, é náo
permitir o minifúndio. Nesses ter-
mos, nós tentamos ajudar os pe-
quenos proprietários a se reunirem
em cooperativas, por que náo
adianta uma família apenas subsis-
tlr, sem nenhuma perspectiva de
evolução social e econômica".

O principal Instrumento utill-
zado no Espirito Santo para Isso é
a tributação do imóvel, que é mais
alto quando a propriedade não
aproveita totalmente a terra. En-
táo, segundo o Sr José Pitanga, "o
empresário rural é obrigado a
plantar. Beneficiam-se os que In-
vestem na terra e são obrigados a
vender os que náo usam seus terre-
nos".

Fronteira agrícola
Curitiba — Enquanto o Gover-

no entender que latifúndio é ape-
nas a grande área não explorada,
não há como fazer reforma agra-
ria no Paraná, um Estado que pra-ticamente já esgotou sua fronteira
agrícola" afirma o presidente da
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado, Deputado
Lázaro Dumont (Arena).

O Estado está dividido, segundo
dados do INCRA, cm 442 mil 700
propriedades rurais, cm área de 19
milhões 13 mil 698 ha. Os 301 mil
990 minifúndios ocupam área de
apenas 3 milhões 639 mil 778 ha,
enquanto 11 milhões 349 mil 516 ha
formam 105 mil 261 latifúndios
produtivos. Existem ainda 34 mil
487 empresas rurais, em área de 3
milhões 272 mil 983 ha. Os lati-
íúndios improdutivos são apenas 22,
em área de 751 mil 419 ha.

Para o presidente da Fetaep, oúnico mérito da política agrária noParaná é a regularização fundiária:"O Paraná registrou, durante dé-
cadas, episódios sangrentos peladisputa da terra. Hoje, os pistolei-ros outrora contratados pelos gri-leiros jã não encontram mais tra-
balho aqui, pois a posse da terra
esta praticamtnte regularizada nos
termos da lei". A verdadeira refor-
ma agrária, entretanto, só será íel-
ta no momento em que as 3 milhões
de pessoas que vivem no meio ru-
ral, sem serem proprietárias, rece-
bani terra, "para se livrarem do
Jugo do patrão".

Sem problemas
Salvador — As autoridades

baianas ligadas à agropecuária sáo
unanimes em afirmar que a Bahia
não é uma região para aplicação da
reforma agrária, por não haver
maiores problemas em relação à
posse da terra. Para a Secretaria da
Agricultura, atritos esporádicos en-
tre posseiros não caracterizam a ne-
cessldade da reforma.

O presidente da Federação da
Agricultura do Estado da Baliia. Sr
José Pinheiro Cunha, chega a aíir-
mar que "não conhece os resultados
positivos de qualquer tentativa de
reforma agrária, náo somente na
Bahia, mas em todo o Brasil, por-
quanto o despreparo e a desassls-

tencla da população contemplada
na distribuição de terras vem apre-
sentando um saldo negativo".

Para ele, somente a política doProterra foi positiva na Estado, eé necessário que para lá sejam dl-rígidos novos recursos, para tirar o
programa da estagnação em que seencontra: "Ainda há uma carên-
cia multo grande de recursos por
parte dos proprietários rurais, prin-cipalmente na Zona Oeste do Esta-
do, nas margens do rio São Fran-
cisco, onde impera a pobreza".

Três projetos
Rccljc — A reforma agrária emPernambuco resume-se a três pro-jetos de colonização (Caxangá. Bo-níto e QuatLs) e a redlstribulção de17 mil 279 ha, através do Proterra,

nos Municípios de Canhotlnho, SãoBenedito, Paulista, Barreiros, Cabo
e Água Preta

Nos dois mais importantes pro-
jetos de colonização, o de Caxangá,
no Município de Ribeiro, na Zona
da Mata, e Bonito, no Município do
mesmo nome, que fica no agreste,
os títulos definitivos de posse ainda
não foram entregues aos colonos.
Em Caxangá, que tem na usina de
açúcar a sua viabilidade, o INCRA
ainda debate na Justiça a legltlmi-
dade da desapropriação.

Já os investimentos rurais e
projetos agropecuários que recebe-
ram financiamento do Proterra, em
cerca de 90% foram destinados aos
médios e grandes proprietários.

Experiência
Fortaleza — A única experlèn-

cia real de reforma agrária feita no
Ceará foi na Fazenda Japuara, no
Município de Canlndé, 120 quilôme-tros a Sudoeste de Fortaleza, onde,
em 1972, verlflcou-se um conflito
entre posseiros c soldados da Poli-
cia Militar, com três mortos e ai-
guns feridos. Em meses, o Governo
federal desapropriou, dividiu e dis-
trlbuiu a terra.

O Proterra, por sua vez, come-
çou a ser Instalado em 32 munici-
pios, que representam um terço da
área total do Estado e, até agora,
segundo técnicos da Federação de
Agricultura, ele "evoluiu multo".
Outro Instrumento a contribuir pa-ra a reforma é a cobrança de Im-
postos mais altos, quando a terra
não é explorada economicamente.

Para o assessor jurídico da Fe-
deração dos Trabalhadores na Agri-
cultura, Sr Antônio Tarcísio de Ca-
bral Coimbra, entretanto, a "refor-
ma agrária preconizada pelo Esta-
tuto da Terra e dentro do espirito
dessa lei ainda nào chegou ao Cea-
rá. Como exemplo, cita latifúndios
— 21% dos Imóveis rurais, ocupan-
do 71 % da área cadastrada — e ml-
nlfúndios — 71% dos imóveis ru-
rais, que ocupam apenas 23% daárea cadastrada — em absoluta
desproporção.

Sem direlriz
João Pessoa — Para o Arcebis-

po da Paraíba, D José Maria Pires,
que visita constantemente a zona
rural e mantém estreitos contatos
com o. terra e o lavrador, "não exis-
te reforma agrária no Estado da
Paraíba, nem existo uma diretriz
nesse sentido. Os dois decretos bal-
xados pela Presidência da Repúbll-
ca, desapropriando algumas áreas
de terras nos Municípios de Alhan-
dra, Pitímbu c Rio Tinto náo con-
figuram o espirito da reforma. Es-
sas desapropriações foram motiva-
das por conflitos sociais surgidos
na área, onde o Governo náo Unha
outra opção senão a desapropriação
por Interesse social".

O presidente do .«'.ndlcato dos
Trabalhadores Ri_.à_s de Maman-
guape, Sr Salvador Gonçalves da
Silva, diz, entretanto, que "existe
um projeto de reforma, no papel,
que é táo mal administrado queestá levando a descrença geral aos
colonos".

Regularização
Florianópolis — Em Santa Ca-tarina náo se pode falar de refor-

ma agrária, pois o interesse do Go-verno não passou de uma simples
regularização fundiária. O projeto,a cargo do INCRA, consistiu em
tornar legal a situação dos possel-ros de terras devolutas ou de pro-•prietários ausentes.

Esta reforma agrária embrlo-
nária, segundo o Sr Carlos Alberto
Rodrigues, técnico do INCRA, tem
resolvido alguns conflitos quasecrônicos e contribuído para a racio-
nalização do uso da terra no Esta-
do, já totalmente dividido e sem
nenhuma propriedade que possa serclassificada como latifúndio pordimensão.

Nunca existiu
Aracaju — O diretor do Depar-

tamento Jurídico da Federação dos
Trabalhadores da Agricultura no
Estado, advogado Wellngton Pai-
xão, diz que a reforma agrária nun-
ca existiu e os trabalhadores da
agricultura de Sergipe também
nunca sentiram o prazer de possuir
sua propriedade: "A reforma agra-
ria sempre nos foi apresentada em
bonitos projetos que na prática Ja-
mais foram realizados".

Na opinião de empresários ser-
gipanos, a expressão reforma agra-
ria foi deturpada por uma série de
programas que surgiram tempos
atrás, e entendida como a maneira
de tomar terras de quem as possua
para dividir entre os que náo a tem.
Para eles, a reforma consiste num
programa de redlstribulção fundia-
ria em que a terra é adquirida
àqueles que espontaneamente se
dispõem a vender ou através de
desapropriação em áreas prioritã-
rias, mas a preço de mercado.

A atividade do INCRA no Es-
tado, segundo seu próprio diretor,
Sr Nilson Lima, se restringe a atl-
vidade de cadastro e tributação. Pa-
ralelamente, ainda realiza alguns
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Sem recursos ou qualquer garantia, milhares de gaúchos emigram para Mato GrossVox^mSt
cursos e seminários sobre a políticado Governo em relação ao proble-ma da terra.

Falta prioridade
Maceió — Somente depois de oGoverno federal considerar priori-tárlas algumas de suas áreas é quea reforma agrária poderia ser Im-

plantada om Alagoas, segundo ochefe da Divisão Rural do INCRA,
Sr Carlos Jatobá. No momento, se-
gundo ele, a reforma no Estado ain-
da não é uma necessidade, porqueas terras alagoanas estão ocupadas
regularmente.

"O INCRA existe para, entre
outras coisas, realizar a reforma
agrária", acrescentou, "mas até ho-
Je, que eu tenha conhecimento, so-
mente no Ceará ela foi necessá-
ria. Em Alagoas ela nunca foi fel-
ta".

Problema complexo
Go.rmfa — E' o próprio Governo

que define a situação da terra em
Golas: trata-se de um dos maL.
complexos problemas do Estado. O
que se tentou até agora, em termos
de mudança, poucos resultados prá-
ticos deu. Mais recentemente, em
convênio cora o INCRA, o Governo
estadual tom procurado agilizar o
processo de distribuição de terra,
enquanto trata de superar os Inú-

meros conflitos localizados em áreas
diversas.

Pouco ou nada, entretanto, sealterou, e os grandes proprietárioscontinuam recebendo as grandes fi-
nanciamentos e reclamando da es-
cassez de mão-de-obra. O êxodo ru-
ral continua cada vez mais intenso,
c o Proterra chega a ser visto como
paternalista: é o grande responsa-
vel pela implantação de verdadeiras
empresas rurais no Norte/Nordes-
te c, especialmente, no desenvolvi-
mento da pecuária.

Distribuição de titulos
Belém — Com exceção de algu-

mas colônias ao longo da Transa-
mazônlca, a reforma agrária na
Amazônia não passa de mera dis-
trlbuiçáo de titulos de terras. A fal-
ta de uma ação coordenada dos ór-
gãos que atuam na região, cujo tra-
balho isolado se torna dispersivo, é
apontada como a causa principal
da não realização da reforma, nos
moldes idealizados pelo Estatuto da
Terra.

A necessidade de um conjunto
do medidas em que todos os órgãos
participem, obedecendo a uma úni-
ca política, é defendida pelo Sr Del-
miro dos Santos, professor de Direi-
to Agrário da Universidade Federal
do Pará e ex-chefe da Procurado-
ria Regional do INCRA.

A respeito, tanto o INCRA co-

mo o Instituto de Terras do Pará,
sempre que abordados, apresentam
números de títulos expedidos. Ape-
sar disso, a grande maioria dos
que receberam esses titulos não te-
ve condições de produzir, pela falta
de infra-estrutura, assistência téc-
nica, estradas e outros aspectos.

Além disso, os conflitos de ter-
ra não foram eliminados e a tensão
social subsiste, não só na Região
Sul do Pará como na área da estra-
da Belém—Bra..ilia, notadamente
no Município de Sào Domingos do
Capim, porque náo há controle do
fluxo migratório, de modo a orlen-
tar os posseiros para áreas discrl-
minadas ou devoluta_.

Mão-de-obra ociosa
Rio Branco — No momento, o

INCRA desenvolve gestões para, em
convênio com o Governo, que se In-
cumbiria da Infra-estrutura social,
implantar projetos cie colonização
e reforma agrária capazes de ab-
sorver a mão-de-obra ociosa prove-niente dos seringais desativados e
migrantes sem terras. Processo de
reforma mesmo, náo houve no Acre,
mesmo após sua elevação à catego-
ria de Estado.

Verlflcou-se apenas, ao longo
do tempo, uma espécie de coloniza-
ção dirigida que. assim mesmo, per-mltiu o assentamento de cerca de 8
mil famílias, no última década.
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A expulsão de trabalhadores e famílias das terras onde trabalhavam chegou ao INCRA

Fazendeiro expulsa 200 famílias
Recife — Os moradores do

Engenho Novo, no município de
Igaraçu, a 40 quilômetros da Ca-
pitai, estáo lutando por seus di-
reitos na Justiça contra o pro-
prietário da terra, S José Mario
Leitão, que já expulsou 200 fami-
lias. As 110 que restam sofrem
continuamente toda série de
ameaças.

A questão já movimenta o
INCRA, Delegacia do Trabalho e
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Pernambuco
(Fetape) que sào unanimes em
afirmar que os moradores têm
razão e o proprietário está erra-
do, por utilizar meios ilegais
contra os colonos.

Herança
O Engenho Novo faz partede uma herança que compreen-

dia 2 mil ha deixados para 10
filhos que, desconhecendo o tra-
balho com a terra, não sabem
como admlnlstrá-lo. Os colonos
sáo foreiros, alguns com mais de

35 anos no local, estão com as
prestações em dia e náo querem
sair sem receber pelas benfelto-
rias que possuem.

Alguns proprietários em res-
posta, entre os quais o Sr José
Leitão, passaram a usar vioién-
cia para coagi-los a abandonar
as terras, como acusa João Dias:"O seu José Mário chegou aqui
em minha plantação com 20 ho-
mens armados de facas e revól-
veres e disse que ia tirar coco,
embora os coqueiros fossem
meus. Ele fez isso com mais seis
moradores. No final disse para
nos Irmos procurar nossos direi-
tos na Justiça. E estamos pro-
curando então e.s-sa Justiça".

Sem razão
O presidente da Fetape, Na-

tivo Almeida, dlsse-quc a "solu-
çáo está com o INCRA, que de-
verá desapropriar a proprie-
dade" porque a situação é
de "clima de tensão social",
e os proprietários estão Inteira-
mente errados em relação aos

moradores, que têm o Estatuto
da Terra para protegê-los.

Antes do problema ser levado
ao INCRA foi feita reunião en-
tre o proprietário, o Delegado do
Trabalho, Romildo Leite, e o pró-
pilo presidente da Fetape. Nessa
reunião, segundo o Sr Nativo Al-
meida. ficou resolvido que o pro-
prietário- poderia fazer o que
quisesse: "Plantar coco nas ter-
ras dos moradores e ainda des-
írutar dos cocos que os colonos
plantaram" o que beneficiava ió
o dono do engenho.

Agora, o processo está na
procuradoria Jurídica do INCRA,
mas até agora tem "recebido
tratamento especlai por ser difi-
cil, devido ao grande número de
herdeiros". Um técnico do órgão,
Sr Sérgio Aragão. afirma que "os
colonos têm toda razão em re-
clamar da violência, pois até
mesmo os funcionários do
INCRA, quando se deslocam, são
recebidos ameaçadoramente por
parte dos donos das terras, que
não os querem lá".
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iva Reserva Biologica, a proibição continua sendo desrespeitada

Riotur tira Fiscalização reduziu a 24 os
"trailers" 

que funcionaram

Pres. Vargas na Barra da Tijuca ontem

carnaval da

O presidente da Riotur, Sr
Vitor Pinheiro, anunciou
que o desfile dns escolas de
samba no próximo carnaval
«erá feito na Rua Marquês
de Sapucai — que será alar-
pada para as obras da Cl-
dade Nova — com uma pista
Que ficará com 13 metro.?
de largura, um a mais quet da Pres. Vargas, enquanto
ts arquibancadas serão au-
mentadas em 3 mil lugares,
ficando com 63 mil.

A extensão da pista para
O desfile será também de
650 metros, como no último
carnaval, e a concentração
das escolas ficará no mes-
mo local da Av Presidente
Vargas, o que determinará
o fechamento da pista late-
ral de descida para o Cen-
tro por quatro dias. A 6ai-
da dos sambistas da pistade desfile será feita pelaRua Frei Caneca.

Rio terá

plano para

o turismo

O Município do Rio de Ja-
neiro terá um Plano de Or-
denamento Turístico para
orientar todas as atividades
afins e permitir sua expan-
são, Incluindo ainda dire-
trizes para a conservação de
áreas de Interesse turístico,
Informou ontem o Secretá-
rio Municipal de Turismo,
Pedro Toledo Pizza.

O plano turístico será
uma parte do Plano Urba-
nistíco Básico, em prepara-
ção pela Secretaria Munlci-
Ipa* de Planejamento. Se-
gundo o Subsecretário Per-
nando Portela, o trabalho
estará pronto dentro do
prazo previsto, 31 de maio,
« Já conta com o apoio do
Clube de Engenharia e do
Instituto dos Arquitetos do
Brasil.

Para o Sr Fernando Por-
tela, o Rio tem fama de ser
uma cidade de vocação tu-
ristlca, mas se verificou que42% da economia do muni-
típlo tem base em lndús-
trlas. A partir daí, concluiu-
¦e que o turismo precisa de
mala apoio.

Com os fiscais da Secretaria Municipal de Fa-
zenda inspecionando a higiene, os pneus e a do-
cumentaçao dos trailers, apenas 24 — até o més
passado eram mais de 100 — funcionaram ontem,
entre a Via 11 e a Pedra de Joatinga, enquanto sete
permanecem no pátio da sede da Administração Re-
gional, aguardando seus proprietários.

O mar calmo e a água morna levaram muita
gente às praias da Zona Sul, mas não houve pro-blemas de estacionamento e de tráfego lento. Quem
quis ficar em local mais sossegado, não foi inco-
modado: 50 carros invadiram a Reserva Biológica
de Jacarepaguá (interditada a banhistas) — parteficou junto à cerca de arame e parte entrou, por um
buraco — onde seus ocupantes fizeram pique-niques, armaram barracas e jogaram frescobol. Não
havia policiamento, pela manhã, no local.
QUEIXAS

Dos qua.se 120 trailers quefuncionavam somente ao
longo da Avenida Sernam-
betiba, restaram 24, a maio-
ria da empresa John'5. Nos
quase 10 quilômetros res-
tantes de praia, até o Pon-
tal. não havia nenhum e os
banhistas reclamaram, por-
que, nesse trecho, não há
qualquer bar ou lanchonete
funcionando.

Pela manhã, os fiscais
ins)*cionaram todos os trai-
lers, observando, principal-mente, a higiene (preparo
cie sanduíches e existência
de cesta de lixo Junto aos
carros), os preços e se os
pneus estavam em bom es-
tado e se os cairos Unham
engate para que sejam re-
bocados no final do dia.

Os proprietários dos trai-
lers em funcionamento se
queixavam do que chama-
ram de "uma fiscalização
muito intensa." Disseram
que a estrutura dos trailers
não agüenta as viagens diá-
rias entre os locais onde são
guardados e os pontos on-
de comerciam. Alegaram que"a maioria, com exceção
das empresas, não tem con-
dições de se adaptar às no-
vas exigências, porque um
trailer novo custa Cr$ 80 mil
e não vaie a pena reformar
os atuais, pois estão bastan-
te estragados."

Segundo o proprietáriodo trailer Tahiti, que não
se identificou, "apenas uns
pequenos consertos me
custaram Cr$ 10 mil." Eleconsiderou a despesa eleva-da, "pois nossa atividade sóé rendosa nos três meses deVerão; depois, a procura é

multo pequena e náo com-
pensa maiores dec;:csas."
Acrescentou que a maioria
dos trailers está abando-
nando a área nos dias de
semana "c isso está provo-
cando até assaltos, uma vez
que, antes, havia ilumina-
ção e todos paravam os
carros perto, ix>r medida de
segurança."

No pátio da sede da
Região Administrativa da
Barra da Tijuca, estão es-
taclonados sete dos nove
trailers rebocados pelos fts-
cais da Secretaria Munlci-
pai de Fazenda. Os outros
dois loram retirados pelosdonos, mas custarào a vol-
tar à atividade, porque "es-
tão muito mal conservados
e serão necessários vários
consertos para que possamcumprir as exigências."
ESPORTES

v Com bastante banhistas,
mas sem repetir a frequén-
cia dos domingos de verão,
as praias ficaram cheias
ontem pela manhã. O mar
estava calmo e a água mor-
na e não houve problemasde estacionamento em Co-
pacabana, Ipanema e Le-
blon. Na Barra, a pista queestá sendo construída, pa-ralela á Avenida Sernam-
betiba, foi ocupada peloscarros.

Os esportes proibidos nas
praias — frescobol e surf— foram praticados, tam-
bém, em Copacabana, Ipa-
nema e Leblon e muitos ba-
nhlstas levaram cães paraa areia, apesar da proioi-
ção. Em Copacabana, vários
barcos se aproximaram da
areia, com perigo para os
banhistas.

Salgado Filho abre internações

O Hospital Salgado Filho, no Méier,
iniciará quarta-feira as internações pa-ra obstetrícia, pediatria, clínica médica e
cardiologia, num total de 171 leitos, cn-
quanto os 70 leitos restantes, destinados
& cirurgia, começarão a ser utilizados
dentro de 20 ou 30 dias, Informou ontemo Secretário Municipal de Saúde, Sr
Felipe Cardoso.

Também quarta-feira o hospital pas-sará a ter abastecimento próprio de ali-

mentos, fornecidos pela firma Oril, ven-
cedora da concorrência, e que Já forne-
ce para o Hospital do IaserJ. Desde are inauguração do Salgado Filho, 110 dia
17 de março ultimo, as refeições para osfuncionários vinham sendo enviadas pe-lo Hospital Barata Ribeiro, em Triagem,
enquanto era feita uma segunda con-
corrêncla para fornecimento — já que11a primeira não houve candidato — eforam consertados os frigoríficos.

BOM MESMO É
FAZER EM CASA

SAUNA para residôn-
cias, clubes e hotéis.
Forno elétrico.
Duchas Escocesas e¦Circulares.

i

|

Engenharia de Pláslicos Reforçados Ltda.
1 P- í»®lllÍl»IMl £u? y°r,,ls Pinheiro, 1.181 Guadalupe RJ' Telefona: 397-4790
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satisfação GARANTIDA 00SKÜ DIMIKIBO DE VOLTA!8E A COMPRA NAO ACHADAS,M«B TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS t

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.

I Cppvn DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS . SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS.
 Praia de Botafogo, 400 - Tel. 286-1522

FORRE CHÃO COM MLACRON.

¦M SEMPRE MPLAWIK PAGAMENTO 
I

¦MUITO MACM PARA VOCÊ. I

PRESTIGE DECORAÇÕES
Rua da Passagem, 142
Tels.: 266-7193/286-2M5/399-0810

VULTOR DECORAÇÕES
Av. f aulo dè Frontin, 358
Tels.: 284-5991/284-3645

RESIDÊNCIA REVESTIMENTOS
Estrada do Galeõo, 1.670-8
Tel.: 396-2125
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Informe JB
O executivo do Estado

Uma pesquisa ainda em anda-
mento pretende desvendar o que vem
a ser precisamente o agente da ou-
rocracla de Estado do regime brasi-
lelro. Para felicidade geral, nâo está
sendo conduzida por nenhum profes-sor americano, mas por estudiosos
brasileiros.

Algutis dados já são conhecidos e
pelo menos já está revelado: 86% dos
funcionários da alta burocracia não
se consideram funcionários públicos.Até esse trabalho, havia quemacreditasse que a burocracia estava
infiltrada de esquerdistas. Outros, ga-rantem que está tomada por direltls-
tas. Sabe-se agora que nesse imenso
armarinho há de tudo e não há de
nada. O que há, mesmo, é uma soli-
dariedade interburocrática,

e e •
Esse funcionário público que se

cri um empresário do Estado deve ser
conhecido melhor.

Em primeiro lugar, porque seu
poder, em vez de emanar da compe-
tição, emana de uma série de lealda-
des vagas.

Em segundo lugar porque hofe,
enquanto muitos estão conveticidos de
que as Forças Armadas controlam a
vida nacional, ninguém se dá ao tra-
balho de verificar que um ministro
militar, mesmo que o queira, não po-
de duplicar o número de generais de
quatro estrelas, ou seja, de chefes de
departamentos. O dirigente de uma
grande empresa estatal pode tripll-
car, sem dar contas, o seu efetivo de
diretores.

» • •
Basta olhar para a diversificação

de atividades das grandes empresas
públicas e para a contenção das atl-
vidades militares, para se ver que o
burocrata civil dispõe e exerce muito
mais poder. Além disso, controla orça-
mentos gigantescos se comparados aos
percursos de que dispõem os corpos
militares, que mantêm organizações
capilares.

• • »
Acredita-se, há algum tempo,

que o poder se concentra nas Forças
Armadas. No entanto, com exceção
das manifestações em momentos de
crise, náo há demonstração concre-
ta dessa ampliação de poder.

Conviria começar a especular em
torno de um novo item: o poder ten-
de a se concentrar na burocracia, na
articulação de um capitalismo de
Estado.

Trabalhando-se nessa direção en-
tende-se melhor o que está aconteceu-
do e. sobretudo, se prevê melhor o
que pode acontecer.

vernador, senador indireto e até mes-mo os nomes que concorrerão no piei-to direto.
Ora, se eles íoram escolhidos

quando a regra era uma, agora não
podem ser prorrogados quando a re-
gra é outra.

Afinal, se não houver possibili-dade de se praticar um mínimo de de-
mocracift partidária no pais, então acada seis meses haverá reformas co-mo a última.

A Arena tem horror a voto. PorIsso, para ela a melhor fórmula é sem-
pre a prorrogação.

O MDB, contudo, tem obrigaçãode Jogar direito e, Infelizmente, suadireção nacional, que condena as..prorrogações alheias, quer ablscoitara
sua.

Fraude

E' possivel que o país tenha sidovítima, nas últimas semanas, de maisuma gigantesca fraude.
Como se sabe, o MDB fechou ques-tao contra o projeto da reforma doJudiciário numa reunião do DiretórioNacional onde se acompanhou o resul-tado de uma consulta à bancada fe-deral, na qual, conforme se anunciou,82 parlamentarei votaram pela nega-tlva do quorum constitucional.

• •
Desde a primeira hora ficou cia-ro que na negação do quorum mlstu-ravam-se dois votos semelhantes, po-rem diversos: o daqueles que supu-nham ser possível negar o quorum nâoindo ao plenário e o daqueles que efe-tivament* queriam a derrubada do

projeto.
• •

Sabe-se também que o Deputado
Renato Azeredo tentou pedir a conta-
gem dos tais 82 votos e nada conse-
gulu.

• •
Hoje, sabe-se que nunca houve 82votos. Os parlamentares favoráveis ànegação do quorum eram 38. O res-to era roelra.
Ou seja, oamlnhou-se para umacrise a partir de uma fraude.

Mãos e cidades
A nota oficial que a ExecutivaNacional do MDB vai divulgar hoje àtarde foi redigida por seis mãos, cmtrês cidades.
Pelo Sr Ulisses Guimarães, em SãoPaulo.
Pelo Sr Thales Ramalho, em Bra-

Desejo geral
Dois terços da Câmara não foram

suficientes para aprovar a reforma do
Judiciário, nas o número de deputa-
dos que durante o recesso torcia pa-ra a prorrogação de seus mandatos
era de mais de dois terços.

Manobra
Articula-se a prorrogação dos

mandatos dos diretórios municipais da
Arena e MDB.

Esses diretórios deveriam mudar
em Julho, para que em agosto mudas-
sem as direções estaduais • em se-
tembro as nacionais.

• o
Uns querem a prorrogação dos

mandatos por um ano. Outros, até
mesmo na direção do MDB, por dois.

Trata-se de medida antl-históri-
ca, destinada a agravar de multo as
chagas abertas com a recente refor-
ma política. 

'
• •

São esses novos diretórios quemdeverão escolher os candidatos a go-

silla.
Pelo Sr Tancredo Neves, na Clda-

de mineira de Cláudio.
• • •

O texto-base ficou pronto ontem.

A nota irá além do discurso doSenador Franco Montoro e ficaráaquém do discurso do Deputado Alen-car Furtado.

Os diretos
Com a sublegenda para o Sena-do e a redução do prazo de deslncom-

patlbillzaçáo dos governadores. Já es-tio definidos alguns dos principaiscandidatos da Arena.
Os Governadores Slnval Ouazel-

11, Konder Reis, Aureliano Chaves, El-cio Alvares, Adauto Bezerra e Moura
Cavalcante tém, praticamente asse-
gurada, uma cadeira direta no Sena-
do.

Graças à determinação do Gover-
no de náo presentear governadorescom a cadeira Indireta, não será pre-mlada a incompetência.

Quem tiver voto, poderá deixar oPalácio e disputar o futuro político.
Quem náo tiver, que vá em frente.

Lance-livre
O líder do MDB na Câmara, Depu-

tado Alencar Furtado, vai amanha pa-
ra São Paulo. Tratará sua rouquidão
e admite-se a hipótese de ter de ser
operado.

Percorrendo suas bases do interior
mineiro, o Deputado Tancredo Neves.

O Deputado Célio Borja só retorna
ao Brasil no fim do mês.

O Senador Roberto Saturnino só
retorna ao Rio na quarta-feira.

Diz o Senador Eurlco Rezende queuma das provas de que a Lei de lm-
prensa neste pais nunca foi boa está
no fato do ele, como Jornalista, ter con-
seguido se livrar de vários processos.
Isso, haverá de perdoar o Senador, de-
monstra, em primeiro lugar que ele
não era bom Jornalista. Do contrário,
como 8enador nio diria isso, mas di-
ria que era inocente.

Devem sair esta semana as promo-
ções no Itamarati. Uma vaga de em-
balxador.

Um estudo preliminar deu conta
de que a Comissão de Valores Mobília-
rios teria, a médio prazo, 800 funcio-
nárlos. Se depender de seu presidente,
terá a metade.

O Deputado Faria Uma pretende
promover, através da Fundação Mil-
ton Campos, um Seminário Interna-
cional sobre aa Origens, Valores •
Destinos do Mundo Ocidental. Quer
convidar para falar nas reunlõe* os
Sra Willy Brandt, Olaf Pahnt e Jac-
ques Chirac, três perigosos aoclal-de-
mocratas.

O PDR publica esta semana, pelo
sétimo ano consecutivo, seu manifesto
no Diário da Justiça, em Brasília.

Esta semana chega ao Rio o Sena-
dor Petrónlo Portetla.

Um risco da arenização: o Prefei-
to arenísta de Olinda deixou ao eme-
debista unia arrecadação comprometi-
da em 91*";. com despesas de custeio.
Com Isso. a Prefeitura deve Cr$ 5 ml-
lhôes a fornecedores.

O Secretário Municipal de Obras

informa: os assaltos contra modestos
operários dos trabalhos noturnos na Li-
nha Lilás estão atrasando o cronogra-
ma de entrega da avenida.

No dia 2 de maio Caca Diegues co-
meça a filmar Chuvas de Verào em
Marechal Hermes.

A Sudene e a Universidade Federal
de Pernambuco vão tirar gás metano
dos dejetos das propriedades rurais.
Acredita-se que dê certo e que resulte
em economia de gás liqüefeito.

A Sra Iolanda Penteado recebe
hoje na Malson de France o título de
Mulher do Ano.

Na Bahia, onde os refrigerantes
chegam a custar Cr$ 6 num hotel, odelegado da Sunab começou uma
blitz multando o presidente do Slndi-
cato dos Panificadores. Há alguns
dias o próprio multado afirmou queseu sindicato não daria assistência ju-ridica a quem cometesse inègularida-
des.

Os incineradores continuam quel-mando lixo e poluindo a cidade. A
Comlurb, por sua vez, continua rece-
bendo sua taxa.

O discurso do Presidente Geisel em
São Paulo vai fixar com clareia a po-siçáo do Governo diante dos empresa,
rios.

Duas novas mudanças de Embal-
xadas. Uma na África e outra na Amé-
rica Latina.

Há pelo menos um senador dispôs-
to a não dar apertes, a partir de 1878,
aos seus colegas indiretos.

Finalmente o presidente da Sider-
brás reconheceu: as mudanças ocorri-
das na CSN no ano passado estavam
relacionadas com a baixa performance
da expansão de Volta Redonda. A épo-
ca, isso foi negado, mas agora que o
serviço melhorou, diz-se o que pode-ria ter sido dito na hora certa.

Está atrasada a obra de pintura
e recuperação do Museu Histórico Na-
cional. Em quase um ano, não conse-
troiram acabar a restauração da fa-
chadi. Falto de verbas?
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HS URGENTE!
Curso de Laboratório

Mpi.iríu ultra tio demo
P.v.i ¦_¦)„ .os 2 ' „ , ' |,.„d
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tm andamento

Semi-intensivo

Curso de Conversação

Curso Pre-Test

roí > i ai ir,

I* MATRJOMS unfts s
|* INSTITUTO BRASIL "

ESTADOS UNIDOS
40 ¦""• àm Cultura • Ensino

COPACABANA: Av. Copacabana, 690 - 5. 255-4328
CENTRO: Rua México, 90 -10.° - 222-6013
TIJUCA: Rua Moraes e Silva, 158 - 254 -3133

PRÓXIMOS
CURSOS i

11

INSTITUTO 0E ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA
Pontifícia Universidade Católica

Rua Míiijuêl de SSo Vicente, 225 • Gávea•lei.: 2/4-56.9 — 274-.19. — 274-6693

VENDAS: TÉCNICA E SUPERVISÃO de
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (básico)ORGANIZACApEMÉTODOS
administSSç^?Í^Ànceira
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETINQ
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO
ELABORAÇÃO E ANAUSE DE PROJETOS
CONTABILIDADE GERENCIAL
CONTROLADORIA

09/05 a
09/05 "
09/05 "
09/05 "
09/05 "
09/05 "
09/05 "
09/05 "
09/05"
10/05"
12/05"

03/0fl
29/00
29/06
29/08
29/08
29/08
29/08
29/06
29/08
14/06
12/07

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 2.» ¦ 6.«,
das 08:00 às 20:00 horas

Invista,
mesmo.

t aça os cursos da Associaçã»Brasileira de:Marketine:
Análise de Potencial e Previsão de Vendas:

Inicio: 25 de abril - Termino: 2 de iunhoAulas das 19:00 às 22:00 horas, segunda, quarta esexta numa semana, c terça c quintana seguinte eassim sucessivamente.
Professores: Yirgilino Borges de Andrade, MauroS/warcwald, Allen Josias.
DesenVolvimento de Produto:

Inicio: 26 de abril - Término: 13 de iunhoAulas das 19:00 às 22:00 horas, terça c quintanuma semana e segunda, quarta c sexta na
seguinte e assim sucessivamente.
Professores: Kleber Sa Rego. Allen Josias. Ivan
Cardoso de Castro, i.tu/ Carlos Vcndrainini.
Inscrições pura os cursus:
Na Secretaria Executiva de Cursos, à Av. Passos
122, salas 1303/1306. Telefones: 223-3060 (DonaGlória) ou 283-3948 (Dona Eliane). Vagas limitadas:

30 participantes por curso.

impacto?
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Marketing A Planejamento In ___l.nl
_.¦...>_•, :::,, .-. -. t.i<, ::. (^<•-_____,_,.,«a.H>_r_!i

Uma assinatura de Visão deveria
custar uns cinco mil cruzeiros.
Indispensável para
quem auer se manter
bem informado sobre
economia, finanças,
política e negócios,
Visão ainda tem
marketing,
tecnologia, cultura
e humor. E uma
revista que deveria
custar muito caro.
Mas náo custa. _.
Aproveite. Faça a sua assinatura.

V

fia
eiejo iutt astJiutuu dt VlOo pelo periodo:

O 78 ediçôei.J ano») 0*850,00 DS_edlç6«(2.iK_i)O5600,00
ü 26 eécAet 0 «no) O* 350,00

M«u nome
fnVPW" Cargo ..." .'..".'..Z
Endereço _,............
ap a_t»de„ m.-M»-JZIZ r""'"""
Anexo cheque n.° Banco
no valor de Crt em nome dt Editora Vljfeitda"
Autorizo o (____to do valor da aarinatura peto meu cartlo:
D Çredlcard-N.o  víl|do „é_

Alguns dançam frevo e xaxado, mas a maioria prefere olhar e oü?

AGÊNCIA JB
- SERVIÇOS DE
IMPRENSA S.A.

C.Ò.C. 11.110. M./OOOI.J.

Assembléia Geral
Ordinária

Sio convidado! oi wnhor« ac o-
A '. í, *• reun''tm tm. Au_tr_b_éiiO»Ml Of_;n_r... , _ IK(, locl,| „,

, B'"j'»-° »0 - 6.0 .nau.ne_l. e.dldt. 41 I2.W hart, do*• 29 d. .tv I d» 1977. , (tmu_ dfibcMMn. iobrt o ifguin».. R.l.ióf.o da Dirrtor,.. B.l.n«Orr.l. d«rT_rni)r.c_t. d. cont. ,-.
,_°' ,' p*'d*, • Pí/ecar do Con.rlho FIk.I r.(,r»n>i ao r.arclc^o1 "*> «m 31 d» dejo.„b'o d« 1976-bl Ela cio do» mrmbfoi «f.lr^oi

j luolenm do Co«ic'_o F.»c.;. tom'¦'«cJc íies ho-iMj- .-. %
t) A„un.o, de Inltruit «ral.«10 da .ana.ro. 13 de .br,l da 1977
iWAIOO MONTEIRO 0E CASTRO

O.retof L«-.. ¦ _¦¦,

lYWAl SAltES
DirrtOf Swoerintanotnrf

"Pravdii"
ataca acordo
nuclear

Moscou — Contar com
fornecimentos regulares de
urânio enriquecido é o obje-
tivo secreto da Alemanha
Ocidental, ao autorizar a
venda ao Brasil de oito cen-
trais nucleares e de uma
usina de enriquecimento,
acusou ontem o diário
Pravda."A necessidade de dar
absoluta preferencia as
questões de não prolife-
ração nuclear passou, porsuposto, a segundo plano",acrescentou o órgão do
Partido Comunista Sovié-
tico.

LIVRO, USADO!.-COMPRO
ESPECIALIDADE: UVROSRAROSl

LIVRARIA SAOJOSE
RUA D0 CARMO. 61-Teb 222 «75 -2421613

ATINO-MOS AOOMICIIIO

; Feira de LiymsT

CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S/A
tecled.de Anénima d* Capital Aberle

GE.MEC/RCA N° 20O-76/767
CGCi 25.869.736/0001-21

AVISO AOS ACIONISTAS
INTRICA Dl AÇÔH SUMOIITAS

_i^9/s/^9_ír'o, 
Unho"'Acion""1 qu# * p"?"d» ^«^o*l 9/5/1977 ....remo. proctM.ndo . .ntr„, d. eartlfieado.da» aço., ,ub.cr„„ referente .o Aumento d. Capital Social

2*/l ./'tÍ 
"* d' '0/OT/;4 ' ,prev,[io p,i* AG^°«

II. Somem. __K.fa.flo e. certHlcado, o,. ,;„, lub,Crit.,aqu.l.» .cionl.i,, ou. !_ Int^raliaram iot.l_-.ent, ,u.,aço...
1 _ Oi acionutai que deienr.m lnte«raKz_Mli com a final!-ajd« de rtllretem i.u» cenlic.do.. oeo.fão faié-lo a partirde 25/4/ 1977, junto ai A9ínca. oo B.nco tar Brajilelro5;A., ond. i. habM.r.ram inkJalm.nl, p.r, «..cer o ieuairerto d. preferência.

1.2.1. Apó» a referida Integratfeeçao qu, deveri ia- «mTioed» corrert. ou eheoue a favor do Banco larBrai.leito S/A., o cnifíedo dai .;wi itifaicritai
l.rt «ntregu. ao ac.onit, no p.-aro d. 10 (d.i)diei.

ESTADO DOS DIREITOS
O. certificado, «pretemario •• ie«uintei ina,caçó*i. i0lv__.ndo- 005; Bonificação - 001; Subsolo - 003) • aerão con,.d^raaoi ' •_-d.r._o»" com referência a todo» o» b.n«flc.o. ia d...
Iribuioote
INSTRUÇÕES GIRAIS
O acioniita .ubacritor d_v,ré te apr.ientar , um doi locai. d.
jiendimemo (Item ,), munido do, r..p«ct.vo. boletim d. .ubi-
c.-içio.
IOCAIS I HORÁRIO 01 ATfNOIMENTO
Oi ecioiLitei i.rão atendidoe p«:, Divi.êo d. Sírviço. d. Ac-o-n.fai d. 2a. a __. f.ira no horíno da. 9 ai 17 hl nu i.su-nte.
Asênciai do Bjnco l.r Brtiil.ito S/A.

ro da Janairo
Sao Pauto
¦leo Ho';zonif
Br.iilia
Porto A:«ore
Cur.lib.
Sdivéder
Vnór.a
ÜK.fe
Fortaleza
Bel.m
Mínauí

Rua do Ouvidor, 104-A
Rua Genebra, 16.
Rua Eipirito Santo, 9C0
Conj. Comi. Hotel Nacional — l|. — 26. 42 « .3Rua S«t. d. Setembro. 1109
Av, Marechal Deodoro, 2*5
Av. Eiudoi Unido», 50
Av. Governador Bley, 137/M5
Pçi. d. Independência, 29
Rua B.ráo do Rio Branco, 1189
Av. 15 oe Novembro. 371
Av. Sei. d. Setembro, 806

R o oe Janeiro, 15 de abril d. 1977
A DIRETORIA
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Pífanos
levam frevo
a São Paulo

São Paulo — O Jardim da
Luz, considerado opção ba-
rata e até sentimental para
lazer com pouco dinheiro e
maior ponto de concentra-
ção de nordestinos em São
Paulo, teve ontem como
atração um slww da Ban-
da de Pifanos de Caruaru,
Pernambuco, e que fez uma
platéia heterogênea, tnte-
grada até por uníversltá-
rios, a dançar, aplaudir e
cantar.

A banda, fundada em
1924, tocou marchas, frevos,
valsas, balões, xaxados e
músicas das festas e ritos
tradicionais do sertão jxt-
nambucano. Fará outra exi-
bicão domingo no Parque
do Morumbi. além de reali-
zar outros espetáculos era
cidades do interior além de
gravar o seu quarto disco.
A apresentação de ontem
foi no palco do coreto do
Jardim da Luz.
ANIMAÇÃO

Os primeiros chegaram
ix>. volta das 13h para o
.show programado para as
17h. Mas a piateia só au-
nieutou mesmo quando a
banda começou a tocar,
chamando a atenção de
quem passava para pegar oi
ônibus que servem à pcrl-
feria, no Terminal da Rua
Prates, ou os trens de su-
búrblo na Estação Júlio
Prestes. A maior animação
foi atingida quando um se-
nhor vestido de brlm. cha-
péu e lenço no pescoço pas-
sou a dançar em frente ao
palco. Era Martins Bispo,
baiano da Cidade da Terra,
instrutor da Policia Militar.
Enquanto dançava, (fritava
entusiasmado: "Essa i a
nossa música, música brasi-
leira."

HISTÔRH

Quando nasceu em 1924,
a banda era composta pelo
patriarca Manoel Clarlndo
Blano, seus filhos Sebastião
e Benedito, os quais hoje
tocam os pifes, além das fl-
lhas Mocinha e Maria Josi
e do sobrinho Zé Alexandre.
Depois da morte de Manoel,
a banda entrou na segunda
geração que permanece ati
agora, com Benedito, Se-
bastião e seus filhos: José
no prato, João no bumbo.
Mário no surdo e Gilberto
no taro (taroli.'Todos os meus filhos
aprenderam a tocar algum
Instrumento". diz Benedito,
o lider da banda. "Só dois
fiihos de compadre Sebas-
tião náo deram para a co!-
sa". E o João, o papagaio
da banda afirma: "ê muito
difícil tocar plfano, tem
multa nota, mudança de
nota. Mas meu pai toca pi-
fano até fumando". E Be-
nedlto concorda rindo. Este
contou o encontro do con-
junto com o Lamo, por vol-
ta de 1926 na Fazenda Olho
Dágua dos Brunl. "Quan-
do Lampião mandou nós
tocarmos a Toque de Lam-
piào, a língua engrossou, os
dedos ficaram duros e nós
urinamos nas calças."

A banda faz várias apre-
seniações em teatros, "on-
de o público é mais de su-
listas". E João lembra as
perguntas que sempre ia-
zem ao grupo após os espe-
táculos. "Perguntam até o
que a gente come lá no Nor-
deste e eu respondo que a
gente come bem lá, não íal-
ta carne e tem variedade".
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<^S^> CAFÉ SOLÜVEL BRASÍLIA S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

CONSELHO CONSULTIVO:

C.isslo Anne* Dia» Filho
.los. Ovidlo Reis
Raphael Lúcio de Castro Barreto
Calevaldo Soarca Pereira

Senhores Acionista»,

Em cumprimento ta dlsposlçfte» legais • estatutárias, apre-
sentamos o Relatório daa atividades da Companhia, com os co-mcnt-rlos do Balanço e do Demonstrativo da Conta de Lucro» •Perdas tio exercício findo cm 31 de dezembro de 1976, acom-
panhnd_a dos pareceres favorável» do Conselho Fiscal • doeAuditores Externos.

1. CONSIDERAÇÕES OERA1S

Vencendo obstáculos oriundos da situação .con.mlco-flnan-
cclra do Pai», mantivemos em ritmo crescente o trabalho dtnossa fábrica, conseguindo aumentar a produção e aprimorar a
qualidade de nosso produto conquistando a confiança d* nossos
clientes no exterior.

Ao so encerrar o exercido em que completamos e nossa
quinto ano de atividade industrial, cabe-nos recapltular oa es-forço.» dlspcndldos para alcançarmos a posição economlco-flnan-
cclra, que, ora desfrutamos, bem como a nossa colocação noscenários cafcclros nacional • Internacional.

A Cafí Solúvel Brasília S/A foi fundada em Manhumlrlm
em 18/08/67, com um capital d» Cr» 500.000,00. Posteriormente,
teve sua sede transferida para Varei nha — Minas Gerais —
centro cafcclro da Região Sul do Estado dotado de excepcionais
recursos para a Implantação de sua Indústria. Após ter seu
projeto aprovado pelo C.D.I., foi considerada empreendimento
do alta prlorldado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, porse tratar do Indústria pioneira cm todo o Estado • fator ex-
presslvo de seu crescimento e desenvolvimento «órlocconómlco.

Depois de superar todos aa dificuldade* encontradas para oseu flnonclamonto, pleiteado primeiramente Junto ao Banco deDesenvolvimento de Minas Gerais • finalmente conseguido doBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico, foi dado Inicioã produção de testes, no 29 semestre de 1971.

Planejada de molde a obedecer aos mais avançados padroeitecnológicos para a produção de sólidos solúveis, a empresaimportou a mais moderna maquinaria para o sistema "Spray
Drled", procurando utilizar equipamentos de alta precisão •qualidade. Essa preocupação, aliada aos rigorosos critérios deseleção c treinamento do pessoal, de racionalização du funçõese do estrito controle tecnológico, permitiram que fosse alcançadoo apurado "know-how" de que hoje desfruta — garanti» de umproduto da mais elevada qualidade a baixo custo.

Mercê do acima exposto, nossa fabrica. Instalada mim terreno de 98.400 m2, com uma área útil ocupada de 59.040 m2e capacidade Inicial de produção de 320 ton/mé» de café lolúvel*atualmente, após pequenas modificações no processo e algunsInvestimentos adicionais, mas, principalmente, devido ao elevadodesenvolvimento t.cnlco-profl_slonal de seu pessoal, aliado a umefetivo aumento de produtividade, conseguiu alcançar a média
dl. 1_77 

^ l0n/m'*' quantidade Já superada no 19 trimestre

Com o objetivo do aproveitar ao máximo seu parque In-
,...\. «".'Presa 'em diversificado sou campo de atividadesIndustrializando mato solúvel e desenvolvendo a desidratação d.outros produtos alimentarei,. •-•-t»v«_ u«

GEMEC — RCA — 200-76/267
C. G. C. 25.869.736/0001-2.

RELATÓRIO DA DIRETORIA
O gráfica abaixo demonstra a notsa produção da Café So-lúvel da 1(71 a 197<:
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Os dados abaixo demonstram o constante crescimento denossa participação nas cxporlncócs de Calo Solúvel. En, 197»nossa participação foi de 12,99». na tonelagem fornecida peloSetor de Solúvel e 13,32% do valor cm dólares.

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA C.S.B. NO SETOR
ANOS

1971
1872
1973"
1974

J975
1878 :

TONELADAS %
2.31
6.32~7,70

8,7_2
12.7._
12,99

USS %

2,15
 647

_7,618-6oZ_
12,13

13.32

DIRETORIA:

Ruy Barreto — Presidem»
Sérgio Domlnguos de Figueiredo — Diretor
Raul de Castro Barreto — DiretorJoaquim Geraldo Drumond — DiretorGuilherme César Storino — Diretor

*. EVOLUÇÃO DO CAPITAL — RESERVAI E LUCROS ADISPOSIÇÃO OA A.G.O.
Em 10/09/76. a Assembléia Geral Extraordinária autorliou o

_._..__. ." no,so Can"al Socl" P"a CrS 30.469.524,00, e em_-.ll/76 homologou esse aumento. Dessa forma os nossosacionistas foram, na oportunidade, bonlflcados com 121,56...
Ao encerrarmos o Balanço de 31/12/76, nosso Capital, Reservas

.- «"_,"... „!'.p.°,tlcào <ln Assembléia Geral Ordinária, totalizaram< t. 91.163.Bl_.r3, montante esse que deverá ser acrescido d»cerca do CrS _.. milhões correspondentes á Correção Monetáriado Imobilizado, com base no Balanço ora encerrado.
7. POSIÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

7 1 índice»

Rcglslre-s» que durante todo o período de nossa atividadede exportação de Café Solúvel tivemos um desenvolvimentoconstante c percentualmcntc «upcrlor ao de todo o Setor deSolúvel (Spray-Drlcd).

Nosso crescimento foi sempre Igual ou superior a 35% soano, exclusive no ano de 1974, devido kl conhecidas condiçõesda conjuntura cafecira, nacional r Internacional, „ época exls-lotes, mas, mesmo assim, desenvolvemos a nossa exportaçãonaquele exercido á taxa de 4,90r-., enquanto que todo o Setorde Solúvel apresentava reduções de 8,10<1 para 1974 e 4,78'. para1973, conforme demonstrativo que apresentamos aos SenhoresAcionistas para melhor análise:

O constante crescimento de nossa empresa é verificado pelo»índices de 1,8< de liquidez corrente, de 1,20 seco. e 0 97 ceralapresentados no Balanço apreciado neste Relatório, contra osíndice» do 1.53, de 0.tt7. e de 0,50 era 31/12/1975, respectivamente

EXPORTAÇÕES
 us* ' °00'00

S«tor 
— Spray Café Solúvtl Brasília

""' Ton Valor Ton Valor

">"' 22.284 47.169 .li Í7ÕÍ_
1972 31.819 84.338 _!-74 4.101
1973 3IL299 88.629 _!794— 67743
IW~4  33.358 __»9.-34 2.931 8.547'1873 31.784 ' 

9.79Õ5 4.Õ48 T2.TÍ9
'976 427700 229.891 57-48 307622

Nossa rentabilidade «obre o Capital Reali.ado no encerramentodo exercício em foco foi de 113», e de 220^ «obre o CapitalSocial mcdlo ponderado empregado durante o «no.
Outrosslm. o valor patrimonial de cada ação em 31/12/76fnl do Cr. 1,91 contra Cr» 1,10, em 1975.

7 2. Estoque*
Encerramos o exercido de 1976 com um volume de caféverde e do solúvel, cm estoque, que nos proporcionará aosníveis de preços atuais, uma receita da ordem do Cr» 400 mllhóes.

7.3. Despesa» Financeiras
Km 1975. tivemos um custo financeiro de Cr» 19 609 milsobre um faturamento de Cr» 131.883 mil. ou se. 119"-

.. _'m-,1-7r'i <lp Cr' 24-an m" 50brc ° faturamento 
'global' 

d»CrS 4.17.110. mil, ou seja. 5.67-.. Tal fato representa uma reduçãoefetiva rie 627;. entre os dois exercício» financeiros.
7.4. Confisco Cambial

i,_.N__„p,"-..,<'__0" n<?ix"r d" mencionar nossa contribuição deUS» 2.8W).7<0.OO para o "Fundo de Defesa dos Produtos Agro-Pecuários — Cafc". em 1976.
De 1971 a 1976, nossa contribuição, em dólares, para oreferido fundo, totalizou US» 7.247 mil, da forma demonstrada•baixo.

fonte: AB1CS
Solúvel.

Associação Brasileira das Industrias de Café

2. RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL

de cTwBTiBO. RÍ,"0.. 
,Cl0 S,0CÍ'! d_C >978_™™ "™ '«"o liquido

Ü.,,,™ ? 872j?'-88d°J1"»l foi destacada uma Provisão parapagamento do Imposto de Renda de Cr» 4.842.099,53 e levada í
Í_'S. í__, .f R1" ". lmPorl4ncia de Cr» 2.294.920.27 remanescendoao final do montante de Cr» 43.603.485.08 à disposição da Ae-sembléia Geral Ordinária, após dedução de Cr» 1-1.997,00 d»Imposto do Renda pago em 1Õ76. -»».»».,w a»

3. ATIVIDADE INDUSTRIAL

1.1. Café Solúvtl

c_,,Um Sradatlv°,cr_sc'n1,>n,° anusl em notsa produção de CaféSolúvel foi verificado desde o Inicio de nossas operações, o
a 19C76C 

con5Utl"' um au"«tnto do 645,3% no período d» 1971

No Exercício ora encerrado, o Incremento foi de 36 38«_ oque comprova o elevado desenvolvimento tecnológico de nossaempresa, ao qual referimo-nos anteriormente

3.3. Outro» Produto»
A partir de 1973, iniciamos a produção de café torrado, p»raconsumo interno, havendo, desde então, até o final do exer-ciclo encerrado em 31 de dezembro passado, um incrementoda 152,58%. e tm 1976, um aumento de 37,13%.
Já ¦ partir de 1976. passamos a produzir café moldo e mateooluvel. este em convênio cotn a Leão Júnior Ltda., para a

produção do "Mate I-eão". Durante o Exercício ora encerrado caob apreciação, tivemos um incremenlo na produção desses
produtos d» 1960,00% • 123,08%, respectivamente.

Em 1976, fizemos uma produção experimental de fclão so-urrei, com absoluto sucesso, só não o tendo lançado no mercado
pela efetiva escassez da matéria-prima.

4. ATIVIDADE COMERCIAL
Em 1976, alcançamos uma exportação de US| 30.621.919 19,número, por ti »ó, bastante slgnlflcatho, e um faturamento

global de Cr» 437.804 016,90 (inclusive prestação de serviços!, re-
presentando um aumento de 231,97% «obro 1973.

Devemos ressaltar o aumento de 97..79T. na tonelagem denossas exportações de Café Solúvel, entre 1971 a 1976, e de36,98% entre 1975 e 197S. Não podemos deixar de mencionara conquista de mercados não tradicional», como a Auitrálla.Bulgária a Romênia, entre outros.
De Igual Importância é a constatação d» nossa participaçãocre»cente no mercado Interno de Café Solúvel. Decorrência da

produção da marca •'GLOBO" em convênio com a Bhering-Com-
panhla S.A. (Sociedade Alimentícia), esse aumento, embora ele-vado, foi ainda Insignificante diante da potencialidade demon»-Irada pelo mercado, que »e vê restringida, devido ás dificuldade*d« obtenção de embalagens — vidro» c lata*.

* d» »e considerar quo as no»ias exportaçõc» de lolúvelembalado, apesar de terem atingido um razoável índice de
performance", não foram aubstanclalmcnte mais elevada» de-vido a impossibilidade de se obter suficiente volume de emba-lagens, no mercado Interno, em especial de latas, em virtudedaa notória» dificuldades de importação de folha» de flandres.

VARIAÇÕES

ÍL_"Í"_______ I %
+ 42,78 + 36,3» + 30.7ÍÒ' 

""^T-ÒSil"-
Anoi/lndlce»

1871/71
(100)
1972/73
(100)
1973.74

JIOOJ
1974/75
1100)

(1001

¦i- 14,08

8,1(F

4778"

4- 34,43

~+ 
17,78

+ 12,08
~ 0757'

+ 130.11

-.34,7.

~+ 
4.K.

+ 38,11
~4~36^8

+ 64,42
~+ 

26,73

4- 41,99
~7~íj2..-~

An0 US» 1 0*0,00

1971 __
¦»» 1.113
1973_ 2.199
1£Z_   486 ~
i?.7í "' 605
1PJI5 2.844

3. PERSPECTIVAS PARA H77

No encerramento do E.crddo de 1976, já tínhamos contra-tado para cntrr_» até março de 1977. export.nçôe» no montantede US» 6,649.912.73, ou «cja, o equivalente a Cr» 78.858 599 96

VALORMéi/Ano Ouant. (Ton) .,_.
_-_—--—--___________ --—__-_____ *J5> Cr)

-1 a n/77 21 197.102.91 27_r_T-_..«9

^y77  MO 4-100^81.47 477w_7___T87
UtT/TI  ^262 2,358 ,--8,3_ 28 780Ò. 98.^40
T"'aÍ 793 6,.4»79ÍÍ-73 78785Í7_9.,9«

Ao eonclulnnoa este Relatório, Já vendemos, para entresa até
Junho de 1977. o total d» 3.825 tonelada», no valor global doLS» 40J25.5O8.78. ou «eja, o equivalente a Cr» 441.106.603,44 oquo por sua vez representa um aumento de 44,8%, cm tonéla-gem. e de 246.I1-., em dólares, em relação ao mesmo períododo ano anterior.

Cabe ressaltar que o total em dólares, das vendas Já efr-tuada». para entrega até 30/06/77. por si jò, representa umaumento de 3I.7T., «obre todo o exercício de 1976

8. CONCLUSÃO *
Finalmente, manifestamos o nosso profundo agradecimentoaos Senhores Acionistas, pela confiança com que fomos honra-dos, c aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso votode louvor ao Instituto Brasileiro do Café, pela forma firmecom que sua Diretoria soube conduzir a política desse setorvital para a vida econômica do nosso pais, sabendo alterarconceito» Incompatíveis com a realidade do mercado Internado-nal, e criando novos método» de atuação que vieram beneficiarmu, só o Brasil, como também os demais países produtores'registrando de maneira definitiva sua administração na históriado café.
Nossos agradecimentos também àquelas autoridades federais eestaduais que contribuíram para o nosso desenvolvimento bemcomo aos nossos fornecedores, banqueiros, clientes e principal-mente aos nossos agentes, em especial a Anderson Clavton _ Conos Estado.» Unido», e Naumann Tradlng Ltd.. do Reino Unido'.'
Aos nossos empregados, o nosso maior reconhecimento peloesforço e pela dedicação constante que tornou possível o êxitoeconômico financeiro da nossa empresa, permltindo-nos participardo cn_randecimcnto do nosso país.

Rio de Janeiro. 28 d» fevereiro do 1977
RUY BARRETO

Presidente
SÉRGIO DOMINGUES DE FIGUEIREDO

Diretor
RAUL DE CASTRO BARRETO

Diretor
JOAQUIM GERALDO DRUMOND

Diretor
GUILHERME CÉSAR STORINO

Diretor

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976
ATIVO PASSIVO

— DISPONÍVEL
1.1 — li-iia NumerArl__ ao _an •,»
1.2 - Depósitos Bancários á Vista .'..'.' 19 7_0_7i_71.3 - Títulos Vlnc. ao Mero. Aberto .'.V. a.4_l.Wt,M 28.231.407,43

— REALIZÁVEL *
Curto Prazo:
2.1 — Estoques

2.1.1 — Produtos Acr.bi.rtoi 11 03a a_. tn2.1.3 - Mnt.rins-Primos '¦'," 43 783 808 8B2.1.4 — Ferramenta», Peça» e Material» de Ma-nutenção 2 419 920 7_2.1.3 — Materials Diversos 3.944:84 632.1.6 — Importações cm Andamento .'.'.'.' ' 14.'332,93 _3._00.598.8J
2.2 — Credito» "" "

3.3.1 — Contas a Receber de Cllentea
2.2.1.1 — Clientes Mcrc. Externo ... «..322 74266( — 1 — Adlunt". Contr. Câmbio .. 39.874.649.04

5.648.093.622.2.1.2 — Clientes Merc. Interno 37.441.21955
< — I —Títulos Descontado» 70_.222Í_o

2.3.3 - Outro, Credito. 36.733.M7._5
3.2.3.1 — Adianto, a Empregado» 37 412702.2.3.2 — Adiam», p/ Viagens 24.987.342..3.3 — Adlant0. a Fornecedores .. 924.993,902.2.3.4 — Cto». o Receber 996.993.602.2.3.5 — Impostos Recuperáveis 18.554.22131 62.919.701,42

2.3 — Valores e Bens ~~ 
"~

2.3.1 — Títulos e Vai. Mobiliários 7.949 553 2*2.3.2 — Bena não Destinados a Uso 15.150.000'002.3.3 — Outros Vai. e Bens
2.3.3.1 — Dep-slto p/ Importação .. 125.744,50 23.225 297,78

ATIVO CIHCULAJ.TE  177.377.005 4.— IMOBILIZADO tit._M.ir_a.i_
».I — Imnhlli/acíVrs T.cnlcas

Valor Histórico 34.885.451,38
(-f) Correção Monetária 44.450.542,85

Valor Corrlsldo 99.133.994.11
1—) Depreciação Acumulada 8.783.231.36 90.332.762,75

4.2 — Imobilizaçôes Financeiras
4.2.2 — Aplicação por Inc. Fiscais 216.443.00

ATIVO REAL  367.948.211.20
— RESULTADO PENDENTE

5.1 — Despesaa Dlferldaa 4.576.289,35
5.2 — outras

3.2.1 — Desp. ...-Operacionais 732.744.49
5.2.2 — Adlant0. a/Folha Pagamento 30.077,33
5.2.3 — Valores em Litígios 2.974.67
5.2.4 — IRF Depósito Prazo Fixo 73.770.64 1.407.856.67

SUBTOTAL  273.354.067,87
— CONTAS I)E COMPENSAÇÃO

6.1 — Contratos de Vendas — Reglatradaa no I.B.C. 78.858.599.96
8.2 — Outras Compensaçôca 21.708.387.50 100.366.987.46

TOTAL DO ATIVO  373.931.035,33

1 — CX1G1VBL

Curto Prazo:

1.1 — Fornecedores 17.439 939..10
1.3 — Diretores e Arlonlilai 411.571.41
1.4 — Instltulçóci Financeira» 42 632.121.89
1.5 — Provisões — lmp. Renda 4.842.-!_.,33

Outras

1.6 1 — Ordenado» » Pag»r 6'.',36
1.6.3 — Honor. Con». Cons. e Fiscal 32.502.00
1.6.3 — Honor. Profissionais 8.376,96
1.6.4— Imposto» e lavas a Pagar 177.934.3»
1.6.5 — Encargos Sociais 2 813 366.84
16.6 — Fornecimentos Financiado» _8.466.688,69 94 814.811,77

3 — EXIGIVEL

Longo Prazo:

2.4 — Instituições financeira»  50 29:079.06
2.3 — Fornecimentos Financiado»  37 033 333.31 87 343.412,37

SUBTOTAL  igj. 190.254,14

3 — NAO EXIGIVEL

3.1 — Capital Subscrito  50.469.524,00
(—) Capital a Realizar  3 521.367,60

44.948.136,40

3.4 — Reserva» Legai»

1.4.1 — Reserva Legal (DL 2627) 2.572 146,41
3.8 — Lucros Suspenso»

3.8.1 — Saldo Aprovado por AGO 40.023,84
3.8.3 —Ssldo a Disposição da AGO 43.603.485,08 91.183.813,73

SUBTOTAL  _73.334.067.87

3 — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

5.1 — Vendas Contratadas — Cliente» Exterior  78.858.599,96
8.2 — Outra» Competuaçóci  21.708.387,50 100.566.987,48

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Início do Exercício: 01/01/76 — Encerramento: 3l/l2/7é"

1 — RENDA OPERACIONAL BRUTA

1.1 — Vend» de Produtos 

1.3 — Prestação de Serviço» 

— RENDA OPERACIONAL LIQUIDA ...

— CUSTO DO» PRODUTOS VENDIDOS

— LUCRO/BRUTO 

6 — DESPESAS COM VENDAS 

6.1 — Comissões Sobre Vendas 
83 — Propaganda e Publicidade 

6.3 — Imposto s/Circulação de Mercadorias ..
6 4 — Programa de Integração Social — PIS .
6 5 — Contrlb. Cambial — Fundo Agropecuá-

rio IRC 

436.916.651,75

887.365,13

8.6 — Outras Despeita

7 — CASTOS GERAIS 

7.1 — Honorários da Diretoria 
7 3— Despesas Administrativas 

7.3 — Impostos » Taxas Diversa» ..
7.4— Despesas Financeiras 

B — DEPRECIAÇÕES I AMORTIZAÇÕES

— LUCRO/OPSRACIONAL 

10 — RENDAS NAO OPERACIONAIS 

11 — DESPESAS NAO OPERACIONAIS ...

12 — LUCRO/LIQUIDO ANTES I. RENDA

TOTAL DO PASSIVO  373.921.035,3,

13 — IMPOSTO OI RENDA PAGO NO PERÍODO ..
li — LUCROS SUSPENSOS OU SALDO ANTERIOR .13 ¦ 1 — Lucros Suspensos 
19 — PROVISÃO P/IMPOSTO OE RENDA 

21 — RESULTADOS A DISTRIBUIR (12-13+13-19)
21 2 — Provnoes • Reservas 

21.2.1 — Reserva Legal 
21.3 — LUCRO SUSPENSO OU SALDO ATUAL

622.112,33

8.600,00

13.472.036,21

3.336.776,27

30.980.980,01

9.649.603,98

1.208.000,00

8.967.540,83

3.383,01

24.831.497,43

437 604 016.90

437.804 019.90

301.685 318.26

13a.U8.4_8,«

58.070.111,02

32.010.421.27

83.680.76

40.023.84

J. 294.920,27

43.9-4.285,59

5.635.335.84

717.119.55

50.872.501,88

131.997.00

40.025.84

4.842.099.33

43.938.431,19

3.294.920,27

43.543.310.92

Ruy Barreto
Presidente

Sá.fl* Domlnfu.i _• . I.u»l.«__
Diretor

_ , Varglnha, 31 de dezembro de 1976Raul _¦ Cistr* Barreto Joaquim Ctraldo DrumondDiretor Diretor Guilherme Casar Storino
Diretor

José Rosa do» Rola
Tcc. Contabilidade
Ref. CRC-UO 8828

PARECER DOS AUDITORES
limos. Sr».
Diretores de
Cate Solúvel Brasília S/A
Bairro do Penedo, s/n°

VARQINHA (MOl

Examinamos o Balanço Geral, anexo, de CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S/A, levantadoem 31 de dezembro de 19.6. e o correspondente demonstrativo de resultados oarao exercício findo naquela dala. Efetuamos nosso exame consoante padróea reco-nhecld.« de auditoria e de acordo com as disposições emanadas do Banco Centraldo Brasil para as Companhias de Cspltal Aberto, Incluindo reiiaoe» pardals dos llvroae documentos de contabilidade, bem como. aplicando outro» írocodimento. d.auditoria na extensão que julgamos necessária segundo oa circunstância».

»? _?" °P'nlÍ0> ° referido Balanço Geral • o correspondente demonstrativo
.•í_2* eÜ*.'.SSní?pÍJ£_y.m' adequadamente, a posiçáo patrimonial e financeira deCAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S/A em 31 de dezembro de 1976, d* conformidadecom oa princípio» de contabilidade geralmente aceltoa • aplicados com uniformidade»m relação ao exercido anterior.

Sáo Paulo. 04 de março da 1977.

?_Ç.H_I .5.9 T,*0*100 UE AUDITORIA DE EMPRESAS ETAE LTDA.CRC-SP 1.9 2.456, AI/PJ-SP NP 29, GE.MEC-RAI-73/068PJ

(a) NORBIRTO ALONSO
Contador CRC-SP n° 3.098-AI/PP
SP N9 80, GEMEC-RAI-73/068-l-rj

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CAFt SOLOVEL BRASÍLIAS/A. tendo examinado as contas referentes ao exercido encerrado em 31 de de-zembro da 19.6, bem como o Balanço Geral e a Demonstração da Conta Lucro* •I eriias. concluíram que as referidas peças foram encontradas na mais perfeita ordem,motivo pelo qual «áo de parecer que os referidos documentos merecem a aprovaçãoua A-uemblela Geral.

Varglnha, IO de março de 1977.

LINDBERG FIGUEIREDO

PEDRO FRANCISCO BORGBS NITO
LUCIMAR ALVIS OI CASTRO
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Tropas do Zaire
forçam rebeldes
a recuar em Shaba

Jwut«Um/A(*

¦ Kin. .asa — Com a ajuda
das tropas marroquinas, o

• * Governo do Zaire lançou
ü m a contra-ofensiva na

-Provir.cia de Shaba, íazen-
V4W Wlll

tangueses recuasse:.. 30 km-de suas posições iniciais,
r Informou a agência AZAP,
.¦.sem que o Ministério da
v Defesa confirmasse a noti-•w cia.

Ontem o Chanceler zal-
reano Nguza Karl I Bond

, se reui.iu com os Embaixa-
.dores dos nove países do¦ Mercado Comum Europeu"em 

Klnshasa para infor-" mar-lhes sobre a situação* militar do pais e pediu-lhes
que comuruçassem os ulti-
mos acontecimentos a seus
respectivos Governos antes
do próximo encontro dos
Ministros do Exterior do
MCE, previsto para hoje em
Londres.

O lmpo:tc:*.te ci.:tro ml-
nclro de cobre, Kolwezl,
está íu.* .iicntc protegido,
afirma o Zaire. Os catan-
gueses, para chegarem à
cidade, pro cisam abrir uma
brecha na zona fortificada
de Kr.rrmzc, de importan-
cia estratégica Já que da ei-
dade part:m a estrada quecorta Shaba em dois e a
principal linha férrea da
região.

No sábado houve comba-
tes em Kazc.ze, com a par-
tlcipação dos soldados mar-
roquinos, e as noticias em
Klnshasa falam de "uma
batalha encarniçada".

O Estado-Maior manlfes-
ta "otimismo", mas, como
solução alternativa, o Co-
mando da forças de Shaba
será transferido de Kolwezi
a Kamina, cidade com uma
importante base aérea, se a
situação "se precipitar".

China responsabiliza
Moscou pela invasão

. Tóquio — O Diário do
Povo de Pequim assegurou
que o Zaire foi invadido' 
por "mercenários instigados
e apoiados pela União So-
viética, que adverte a todos
para se manterem à mar--gem da Nação africana, en-
quanto viola a soberania c
a independência zalreanas".

Segundo o Jornal chinês,
Moscou descreveu o coníll-
to zalreano como "interno"
com a esperança de que as-

'Sixa "passem despercebidos
os crimes dos soclal-lmpe-
riallstas e se criem pre tex-
tos para maiores violações
soviéticas à soberania • in-
dependência do Zaire".

RESPOSTA SOVIÉTICA

O Pravda, por sua vez,
ataca os países ocidentais,
acusando-os de provocar
dlssensões e conflitos na
África, "com a esperança'de distrair a atenção dos
países árabes da crise no
Oriente Médio e de Impe-
dir as nações africanas de
ajudar seus Irmãos".

Chegou ontem a Luanda,
procedente de Adis Abeba,
o secretário-geral da Orga-
lúzação da Unidade África-
na, William Etekl M'Bou-
moua. Etekl, que sábado
manifestou preocupação ah-
te uma internacionalização
do conflito no Zaire, tem
por objetivo sondar a posi-

ção angolana para encon-
trar uma "solução aírica-
na" para a crise zalreana.

Jornal denuncia
apoio da CIA

Nova Iorque — A CIA
apoia secretamente o re-
crutam->nto, nos Estados
Uni-los e Grã-Bretanha, de
mercenários para o Zaire e
se recusou a cc':. ?-ar com
o Departamento de Justiça
na lnv...:j-.;lo sobn» um
recrutador, Davi:. Burkln,
afirma o Jornal Nt.. "ajr de
Long Island.

Semana passada, a lm-
prensa callíomlana Infor-
mou que Buikln hàvià lnl-
ciado o rec i tamento de
várias dezenas de mercê-
nários, oferecendo salários
mensais de 1 mil e 200 a
2 mil doiarcs. Segundo o
Newsday, a CIA apoia íl-
nance lente essa cam-
panha.

O Departamento de Jus-
tlça, por sua vez, declarou
que ab.lrá um Inquérito
contra Burkln, acv..ado de
violar as leis noitc-ameri-
canas £r,'jro a neutralidade
em caso de conflito externo.

I Marchais acusa Giscard
de violar Constituição

Paris — O secretárlo-ge-
ral do Partido Comunista
francês, Georges Marchais,
voltou a acusar o Presiden-
te Valery Giscard D'Estaing
de Interferir nos assuntos
Internos do Zaire, aflrman-
do que sua posição viola a
Constituição francesa e rcl-
terando o pedido para que
a Assembléia Nacional de-
bata a ajuda francesa ao
Marrocos e Zaire, por ele
qualificada de "diplomacia
da canhoneira"."Esta é uma flagrante
violação da Constituição"
— destacou Marchais, no
momento em que a Tanza-
nla elogiava os franceses
por suas manifestações de
repúdio à politica de "Inter-
ferir lnjustificavelmente nos
assuntos internos zalrea-

nos". O semanário Sunday
News de Dar Es-Salaam
ressaltou que a França"continua a alentar restos
de sonhos lmpcrlallstas".
FIM DA PONTE

Com a frase "Missão cum-
prida", um comunicado da
Presidência da República
informou que os aviões de
transporte militar de aju-
da da França ao Zaire
abandonaram sábado a noi-
te o pais africano e aterrls-
sarão em Orleans hoje.

Giscard encarregou o Ml-
nistro da Defesa Yvon
Bourges de transmitir suas
felicitações aos tripulantes
da ponte aérea pela "dlscrl-
ção. competência e precisão
com que cumpriram sua
missão".

Owen passa em Luanda
e viaja para Nigéria

Luanda — Depois de uma
visita relâmpago a Angola,
o Chanceler britânico David
Owen seguiu ontem para a
Nigéria, na continuação de
suas conversações com lide-
res africanos destinadas a
solucionar a questão rode-
siana. Esteve em Sallsbury
até ontem, e mostrou-se"cético" quanto à dlsposí-
ção do Primeiro-Mlnistro
Ian Smith em negociar.

Em Luanda, onde ficou
duas horas e meia, coníe-
rendou com o Presidente
Agostinho Neto, após desta-
car que a Grã-Bretanha
.«dpeltaa independência
angolana, sua integridade
territorial, sua posição de
pais nào alinhado e seu de-
sejo de manter relações com
as nações socialistas e oci-
dentais.

QUESTÃO RODESIANA

Owen explicou que seu
objetivo em Angola era ex-
pllcar pessoalmente a Agos-
tinho Neto a estratégia bri-
tanlca em relação à Rode-
sla e desfazer qualquer te-
mor de que o envolvimento
dos Estados Unidos na
transmissão do Poder para
a maioria negra resulte
num conflito Leste-Oeste.

Declarou-se, ainda, cético
no que diz respeito à slnce-
rídade de Iam Smith quan-
do ele afirma que quer
abandonar o Poder e cede-

lo à maioria negra, mas ex-
pressou confiança numa so-
luçáo negociada, apesar de
ser necessário "tempo".

Ontem a riuiio Cairo
Informou que Owen chega-
rá em visita oficial à Capi-
tal egipcla no próximo dia
24. As conversações trans-
correrão em torno da situa-
ção no Oriente Médio, as-
sim como do papel da Eu-
ropa na busca de uma so-
luçáo para a crise na re-
gláo.

Rodésia denuncia
ataque de Zâmbia
Salisbury — Comunicado

oficial da Rodésia infor-
mou que o Exército de
Zâmbia abriu fogo com ar-
mas leves e morteiros con-
tra um posto fronteiriço na
região de Kasungula, Sul
do rio Zambcze, sem que no
entanto fossem registradas
vitimas.

Segundo o comunicado,
as forças de segurança ro-
deslana responderam e a"agressão" terminou. A re-
glão de Kasungula está si-
tuada na fronteira que se-
para a Rodésia, de um lado,
e Zâmbia e Botswana, de
outro.
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Após se licenciar da função de Premier, Yitzhak Rabin (D) acompanhou sua mulher à Corte

Corte multa mulher de
Rabin por conta ilegal

Jerusalém — Léa Rabin, mulher do
Prlmeü-o-Mlnlstro de Israel, foi multada
ontem em 27 mil dólares por ter violado
leis monetárias israelenses, mantendo
conta corrente em "Washington. A dlvul-
gação da existência da conta pela im-
prensa e o fato de o casal ter mentido
sebre o valor em depósito levaram o Pri-
melro-Minlstro a retirar sua cândida-
tura para recondução ao cargo, pelo Par-
tido Trabalhista.

Rabin confirmou ontem, na reunião
do Gabinete, que vai tirar licença du-
rante o período que ainda lhe resta no
cargo, a partir de sexta-feira próxima,
um dia após a data nacional israelense.
Shimon Peres, atual Ministro da Defesa
e indicado pelo Partido Trabalhista para
concorrer a chefia do Governo, será o
Primeiro-Mlnistro Interino até que um
novo Governo de Maioria seja formado
após as eleições gerais de 17 de maio.

Multa ou prisão
Semana passada Rabin foi multado

em 1 mil 500 dólares por ter mantido
aberta a conta bancária nos Estados
Unidos depois de terminar sua missão
como Embaixador cm Washington. Na
mesma ocasião, no entanto, o procura-
dor-geral de Israel — Aharon Barak —
determinou que era mais direta a res-
ponsabllldade da Sra Rabin na manu-
tcnçâo da conta, devendo ela submeter-
se a Julgamento.

Acompanhada ontem até o Tribunal
de Telavlv pelo marido, Lca Rabin de-
clarou-se culpada pela posse de 21 mil
dólares em conta bancária nos Estados
Unidos. O Juiz Levln ofereceu-lhe a ai-

William E. Varreu
Th* Ntw York Tlmti

ternatlva de um ano de prisão ou multa
de 27 mil dólares, o equivalente a dois
ar.os de salários e ajudas de custo do
Primeiro-Mlnistro.

O juiz declarou que a Sra Rabin,
além de manter a conta após voltar a
Israel com o marido, fizera uma série
de transações no mesmo periodo, náo
podendo ser aceita sua alegação de que
náo tinha consciência da gravidade de
seu delito. A uma pergunta do Juiz, Lca
Rabin respondeu que nada tinha a co-
mentar.

Após as primeiras revelações a res-
peito na imprensa israelense, o casal
Rabin admitiu ter ainda cerca de 2 mil
dólares nos Estados Unidos. Quando os
Jornais revelaram que os depósitos ain-
da existentes superavam em multo a
quantia admitida pelos Rabin, o Primei-
ro-Mlnlstro renunciou finalmente à sua
recondução ao cargo pelo Partido Tra-
balhlsta.

Desde que o Partido Nacional Re-
llgloso deixou a coalizão majoritária go-
vernamcntal cm dezembro passado, Ra-
bin tem estado à frente de um Governo
de transição, não podendo, segundo as
leis Israelenses, renunciar ao cargo. De-
pois de anunciar que náo voltaria a se
candidatar, Rabin comentou que gosta-
ria de deixar o cargo o mais breve pos-
sivel. E ontem decidiu pela única alter-
nativa que lhe restava, confirmando seu
pedido de licença e permitindo com isso
que Shimon Peres assuma o cargo Inte-
rinamente. Rabln, no entanto, continua
legalmente como Primeiro-Mlnistro até
o fim de seu mandato, responsabilizai!-
do-se pelas decisões governamentais
mais Importantes.

Israel estuda reatamento com URSS
Telavlv — Um dos mais sérios Jor-

nais Israelenses, o Jerusalém Post, aílr-
ma que a União Soviética estaria estu-
dando a possibilidade de restabelecer re-
lações diplomáticas normais com Israel,
possivelmente ainda este ano, o queatende aos desejos do Estado Judeu.

Ao mesmo tempo, a rádio de Lsrael
informava que o pais estabelecerá, den-
tro em breve, relações também com Por-
tugal, segundo anúncio íelto em Amstcr-
dã pelo Primeiro-Mlnistro Yigal Al-
lon, que ali assiste a Conferência Inter-
nacional Socialista, á qual também com-
pareceu o Primeiro-Mlnistro Mário Soa-
res.

restabelecidas antes da nova convocação
da Conferência cio Paz de Genebra, da
qual a União Soviética é co-presldente,
Junto com os Estados Unidos.

A noticia foi transmitida pelo cor-
respondente do Jornal em Washington.
Ele diz que o Departamento de Estado
norte-americano concorda que há nume-
rasos Indícios desta aproximação. A de-
cisão de Moscou poderá ser precedida
pelo restabelecimento de relações entre
Lsrael e vários países da Europa Orlen-
tal, como Polônia c Hungria.

Novo papel
Normalização

A União Soviética e todos os demais
países comunistas — com exceção da
Romênia — romperam relações diploma-
ticas com Israel por ocasião da Guerra
dos Seis Dias, de 1967. Desde então, ru-
mores de reatamento foram ouvidos di-
versas vezes, mas náo se concretizaram.

Agora, porém — afirma o Jerusalém
Post — Moscou se deu conta de que,
para dseenvolver um papel eficaz na so-
lução do problema do Oriente Médio,
deve ter relações não só com os paises
árabes mas também com o outro lado.
Desta forma, as relações poderiam ser

Quanto a Portugal, a noticia foi dl-
fundida em Amsterdã depois de um
encontro entre Allon e Soares. Fontes
de Jerusalém disseram ontem que o
atual cônsul cm Lisboa, Ephralm Eldar,
será provavelmente o Embaixador em
Portugal. O consulado foi estabelecido
durante o periodo salazarlsta, mas com
a condição de que nào implicaria em
reconhecimento diplomático entre os
dois paises. Depois da morte de Salazar
c de Franco, Jerusalém esperava norma-
llzar rapidamente suas relações com os
dois paises Ibéricos. A Espanha ainda
não se decidiu à aproximação porque
teme a reação negativa dos paises árabes.

Cisjordània tem novos choques
Telavlv — Novos Incidentes entre ma-

nlfeslantes árabes e forças militares ls-
raelenses ocorreram ontem na Clsjor-
danla, em conseqüência à noticia de que
um grupo de extremistas de direita ju-
deus pretende criar um novo núcleo nos
territórios árabes ocupados.

Algumas centenas de estudantes se
chocaram com os soldados na praça de
Nablus — principal cidade da região —
e foram dispersados com bombas de gás
lacrimogêneo. Enquanto isso, o rabino
Meler Kahanc, chefe da Liga de Defesa
Judia, tentava em vão entrevistar-se
com o Prefeito e anunciar-lhe sua in-
tençáo de estabelecer-se, com seu grupo,
nas proximidades.

As casas comerciais de Nablus man-
tlveram-se fechadas, em sinal de protes-

to, c os manifestantes lançaram pedrascontra os soldados, além de formar bar-
reiras de pneus queimados para impe-
dir a passagem. Os estudantes gritavamslogans de solidariedade aos árabes pre-sos em cárceres israelenses, e contra a
politica de instalação de colônias judiasnos territórios ocupados.

O rabino Kahane, de nacionalidade
norte-americana, disse que sua Intenção,
ao procurar o Prefeito Bassam Shakar,
era explicar-lhe que quer levar a paz à
região. O Prefeito, contudo, disse à rá-
dlo Nacional que o pedido de Kahane era"vergonhoso". As Forças de Segurança
obrigaram o rabino a deixar a cidade,
enquanto os jovens árabes gritavam:"Não queremos sionismo aqui" e "Pales-
tina para os árabes palestinos".

Cardeal prega volta de Partidos
Santiago — O cardeal

chileno Raul Silva Henrique*
declarou-se partidário do
retorno à atividade de (o-
dos os partidos políticos do
pais, declarados Ilegais após
m derrubada de Allende, em
11 de setembro de 1973. Fa-
lando pelo rádio, o Cardeal
fei um apelo em favor do"fim do estado de belige-
raneta mútua, de guerra,
que existe entre nós" e
afirmou: "Se unidade nacio-
nal significa qne todos te-
remos do pensar a mesma
coisa, que não poderemos
discordar ou falar, esta uni-
dade i Impossível".
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EUA fornecerão urânio ao MCE

Coronel vê Líbano sob controle
Damasco — O novo chefe das For-

ças Árabes de Paz, em atuação no Liba-
no, afirmou a uma publicação oficial si-
ria que nos próximos dias vai provar que
ninguém conseguirá se opor a seus es-
forços no pais devastado.

O Coronel Saml Al Khatib não ex-

plicou se ordenará que seus 30 mil sol-
dados (a maioria sírios) tomem novas
iniciativas para pôr fira às hostilidades
no Sul do Líbano, entre os cristãos llba-
neses, apoiados pelos Israelenses, e a
aliança esquerdista, liberada pelos pales-
tinos. •

EUA buscam
terroristas
das FALN

Nova Iorque — Uma das
mais ativas investigações
dos Estados Unidos está
sendo realizada em dlver-
sos Estados, em busca cie
pistas que levem aos terro-
ristas das assim-chamadas
Forças Armadas de Liberta-
«ção Nacional, responsáveis
por vários atentados a bom-
ba nos últimos anos contra
alvas que vão desde o edifi-
cio do Departamento de Es-
tado, em Washington, aos
grandes magazines Mac>*'s,
B!oomlngdale'.s e Gimbel's
em Nova Iorque.

Até novembro do ano
passado, náo se conhecia a
Identidade de qualquer dos
membros da FALN, mas a
descoberta, pela polícia de
Chicago, de uma "fábrica
de bombas" num aparta-
mento alugado, levou a um
primeiro acusado: Carlos
Alberto Torres, membro da
Comissão Nacional sobre
Assuntos Hispânicos da
Igreja Episcopal. Torres es-
tá sendo procurado como
fugitivo, acusado de posse
ilegal de explosivos.

IGREJA SOB SUSPEITA

Dos 58 atentados sob In-
vestlgação, dos quais ape-
nas uma parte foi rclvindi-
cada pela FALN. uni dos
mais sérios foi a explosão
da Francês Tavera, em No-
va Iorque, a 24 de janeLo
de 1375, quando quatro pes-
soas mor.eram e 55 outras
ficaram feridas. Umi outra
explosão reivindicada pelaFALN no Harlcm cegou um
Jovem policial ue um olho e
aleijou parcialmente uma
de suas mãos. Mas a maio-
ria dej atentados da FALN
prejudicou apenas proprie-
dades, explodindo a altas
horas dentro ou próximo
de edlficlc do governo,
grandes bancos ou compa-
nhias.

As exigências Incluíram
repetidamente a lndepen-
dencia de Porto Rico dos
Estados Unidos, mas as no-
tas recentes também flze-
ram ame. ças se o terrorls-
ta portorriquenho Andrcs
Figueroa Cordero, conde-
nado a 81 anos de cadela
apus ter participado de um
tiroteio na Câmara dos
Deputados, em 1954, quan-
cio seis parlamentares fo-
ram feridos por Cordero e
três outros pu; torrlquenhos,
nâo for libertado antes de
morrer de câncer. As inen-
sagens tamoctn exigem o
fim das Investigações de-
terminadas por dois Júris,
em Nova Io:que e Chic-.go.

A Comissão Nacional
sobre Assuntos Hispânicos
da Igreja Episcopal, que
contava até o ano passado
com uma verba de 300 a
400 mil, utilizada para pro-
jetos de ajuda a amerlca-
nos de origem hispânica po-
bres em várias partes do
pais assim como para as
despesas de viagem, está sob
a mira das investigações.

Além de Torres, a des-
coberta de Chicago lncriml-
nou sua mulher, Haydée
Beltran Torres, e um amigo
que também já fizera parte
da comissão da Igreja, Os-
car Lopez. Foram achadas
211 bananas de dinamite,
alem de farto material pa-
ra explosões, como detona-
dores, relógios, etc. Todos
os suspeitos fugiram e nào
há nenhum vestígio de sua
rota.

A policia acredita, entre-
tanto, que a dinamite en-
contrada em Chicago ha-
via sido roubada em junho
de uma obra em Deer
Creek, Colorado, e que a di-
namlte utilizada em várias
bombas que náo explodi-
ram em Chicago c em No-
va Iorque deve ter sido a
mesma roubada em fins da
década passada da Barra-
gem de Heron, perto de
Tierra Amarilla, no Novo
México.

Bonn — Os Estados Uni-
dos e o Canadá reiniciarão"em breve" os íorneclmen-
tos de urânio enriquecido
aos paises do Mercado Co-
muni Europeu, previu on-
tem o Comissário de Ener-
gia e Pesquisa do MCE,
Guido Brunner, numa en-
trevista à rádio de Baden-
Baden. Para ele, a interrup-
ção, que teve Início em Ju-
lho de 1976. obedece à mu-

dança de Governo nos Es-
tados Unidos e à nova de-
flnlçáo da politica encrgétl-
ca do pais. Disse que os eu-
ropeus estão dispostos a re-
planejar com o Governo de
Washington o futuro da
energia atômica e pediu no-
vos Iniciativas em prol da
definição de uma política
energética comum dos pai-
ses do MCE.

Italianos voltam às urnas
Roma — Quatrocentos

mil italianos iniciaram on-
tem eleições provinciais e
municipais parceladas, piei-
to que deverá indicar se o
Partido Comunista conti-
nua a apresentar o alto in-
dlce de crescimento de-
monstrado pelas eleições
regionais de 1974 e as na-
cionais de Junho passado,
quando o PCI teve 34,5%

dos votos contra 38,8% da
Democracia Cristã. A vota-
çáo de ontem foi para ele-
ger Inclusive o Conselho
Provincial de Rovlgo, onde
a coligação minoritária de
s o c 1 a listas e comunistas
perdeu aprovação do últl-
mo orçamento. Trinta e
quatro outras cidades esco-
lheram seus Conselhos Mu-
nicipals.

Opositores do Concorde via n nm
Nova Iorque — Morado-

res de Nova Iorque organl-
zaram ontem um bloqueio
ao transito na auto-estrada
que leva ao aeroporto In-
ternaclonal John Kennedy,
para manifestar sua oposl-
ção a que o Concorde pouse
ali. Os manifestantes —
quase todos residentes nas

proximidades do aeroporto
— dizem que o avião super-
sônico anglo-francês é mui-
to barulhento. As autorida-
des adiaram a decisão vá-
rias vezes, mas o Governo
federal concorda que seja
concedida autorização em
caráter experimental por
16 meses, assim como em
Washington.

Reagan vê Carter com trunfo
Anaheim — Para o ex-

candidato presidencial Ro-
nald Reagan, o Presidente
Jimmy Carter tem um"trunfo" nas negociações
com a União Soviética: po-
de ameaçar com uma vigo-
rosa corrida armamentlsta,
caso Moscou não aprove
uma limitação aceitável das
armas estratégicas. O ex-
Governador da Califórnia
destacou que se for desen-
cadeada uma corrida arma-
mentista, a União Soviética
não terá possibilidades de
competir com os Estados
Unidos.

mm 0* *^M mM

P^* ajL f-^j^m
^sãmmB 'Jr.:

"UMS »«.a. *R««g«n:

Equador discrimina populista
Quito — Primeiro civil a

apresentar-se candidato à
vaga presidencial, o que
ocorrerá em 1978, segundo
promessa feita pelos millta-
res equatorianos, o comer-
clante de tecidos, Assad Bu-
caram, chefe do Partido
Concentração de Forças Po-
pulares e populista confes-
so, está Indignado com uma
discriminação constltucío-
nal, que Impede pessoas de
dupla nacionalidade aspi-

rarem ao máximo cargo po-
litlco do Equador. Ontem ele
desabafou: "Vou provlden-
ciar urgentemente uma
Constituição do Líbano... e
um tradutor, para saber se
eu posso ser Presidente do
Equador". Bucaram, ou Don
Buca, como prefere ser cha-
mado, é até agora o único
civil que manifestou desejo
de substituir o Exército no
comando político da nação.

Sadat compara Kadhafi a Mr. Hyde
Cairo — O Presidente

egípcio, Anwar Sadat, quali-
ficou o líder liblo, Moam-
mar Kadhafi, de "um es-
quizofrènlco, com dupla
personalidade só compara-
vel à do romance do Médico
e o Monstro. Aprendi, depois
de multo me encontrar com
ele, que suas duas persona-
lidades tomam decisões an-

tagônicas". Sadat disse ain-
da que Khadafl "sempre se
teve na conta de um pro-
feta que, como Maomé, «e
retira para o deserto para
esperar uma revelação" —
faceta que o Presidente do
Egito identifica com a "am-
blçáo" de Khadafi de tor-
nar-se a maior peraonali-
dade do mundo árabe.

Vaticano deixa mulher cantar
Cidade do Vaticano — Pe-

Ia primeira vez mulheres
participaram do coro na
capela pontifícia Latera-
nense. A presença feminina
sempre esteve proibida nas
quatro capelas pontlficlals:
a Slxtlna, a Giulia, a Late-
ranense e a £dberiana. A

Esvaziar pneu é
Beirute — A policia de

transito de Beirute, total-
mente desfalcada em ter-
mos humanos e materiais
devido à guerra civil, está
sem talões de multa desde
a semana passada. Mas os

decisão foi tomada ante *
dificuldade em se recrutar
crianças para o coro, ne-
cessárlas para se obter vo-
zes de soprano ou contra-
tenores. Antes de 1902, o
costume era mutilar menl-
nos para se conseguir tais
vozes.

último recurso
motoristas da capital llba-
nesa não tiveram tempo
para se aproveitar disso
porque, na falta de outro
recurso, os guardas passa-
ram a esvaziar os pneus dos
carros irregularmente esta-
clonados.

Marxistas assaltam banco no Irã
Teerã — Três homens,

descritos como terroristas
pela policia, mataram o ge-
rente de um banco em Ta-
briz, capital da Província
do Azerbaijão Iraniano. Um
dos assaltantes foi morto e
Identificado pelas autorida-

ri, membro do Grupo Islã-
mico Marxista, que era pro-
curado pela policia desde
fevereiro, por assassinato.
Os outros dois conseguiram
fugir, com uma quantia
náo especificada em dlnhel-

des como Amad Ali Jabba- ro.
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Tropas do Zaire
forçam rebeldes
a recuar em Shaba

Ja-malám/AP

Kinshasa — Com a ajuda
das tropas marroquinas, o
Governo do Zaire lançou
uma contra-ofensiva na
Provir.sla de Shaba, íazen-
do. com que os rebeldes ca-
tangueses recuasse... 30 km
de suas posições iniciais,
internou a agência AZAP,
sem que o Ministério da
Defesa confirmasse a noti-
cia.

Ontem o Chanceler sal-
reano Nguza Karl I Bond
se reur.lu com os Embalxa-
dores dos nove países do
Mercado Comum Europeu
em Kinshasa para Infor-
mar-lhes sobre a situação
militar do país e pediu-lhes
que comunicassem os ultl-
mos acontecimentos a seus
respectivos Oovernos antes
do próximo encontro dos
Ministros do Exterior do
MCE, previsto para hoje em
Londres.

O importante centro mi-
nclno de cobre, Kolv.ezl,
está lu.. ..icnte protegido,
afirma o Zaire. Os catan-
gueses, para chegarem à
cidade, precisam abrir uma
brecha na zuiva fortificada
de Kazenze, do importan-
cia estratégica ja que da cl-
dade partem a estrada quecorta SI.aba em dois e a
principal linha férrea da
região.

No sábado houve comba-
tes em Kaze.ize, com a par-tlclpação dos soldados mar-
roquinos, e as noticias em
Kinshasa falam de "uma
batalha encarniçada".

O Estado-Maior manifes-
ta "otimismo", mas, como
solução alternativa, o Co-
mando da forças de Shaba
será tra:-.síorido de Kolwezl
a Kamina, cidade com uma
Importante base aérea, se a
situação "se precipitar".

China responsabiliza
Moscou pela invasão

Tóquio — O Diário do
Povo de Pequim assegurou
que o Zaire íol invadido
por "mercenários instigados
e apoiados pela União So-
viética, que adverte a todos
para se manterem à mar-
gem da Nação africana, en-
quanto viola a soberania e
a independência zalrcanas".

Segundo o jornal chinês,
Moscou descreveu o confll-
to zalreano como "interno"
com a esperança de que as-
sim "passem despercebidos
os crimes dos soclal-lmpe-
rlaüstas e se criem pretex-tos para maiores violações
soviéticas à soberania e In-
dependência do Zaire".

RESPOSTA SOVIÉTICA

O Pravda, por sua vez,
ataca os países ocidentais,
acusando-os de provocardlssensões e conflitos na
África, "com a esperança
de distrair a atenção dos
países árabes da crise no
Oriente Médio e de Impe-
dir as nações africanas de
ajudar seus irmãos".

Chegou ontem a Luanda,
procedente de Adis Abeba,
o secretário-geral da Orga-
nlzação da Unidade África-
na, William Etekl M'Bou-
moua. Etekl, que sábado
manifestou preocupação an-
te uma internacionalização
do conflito no Zaire, tem
por objetivo sondar a posi-
çáo angolana para encon-

trar uma "solução afrlca-
na" para a crise zalreana.

CIA desmente
denúncia

Washington — A CIA des-
mentiu, formalmente, que
esteja envolvida, direta ou
indiretamente, no recruta-
mento de mercenários nos
Estados Unidos ou no cs-
trangelro para o Zaire, on-
de combateria as forças
catanguesas que invadiram
a privincla de Shaba tex-
Catanga). O lnfonnador
oficial da CIA disse que a
Agencia condena tais boa-
tos.

O Jornsl Newsday, de
Long Island, infoimava on-
tem que a CIA estava apoi-
ando secretamente o recru-
tamento de mei cenários nos
Estados Uniuos e na Grã-
Bretanha. Acrescentava quea Agência Unha recu-.ido
colaborar com o Departa-
mento de Justiça nas ativl-
dades do recrutador David
Bulkin.

De acordo com a impren-
sa callforniana, Bulkin ini-
ciou o recrutamento de de-
zenas de mercenários para
o Zaire, pagando salários
mensais de 1 mil 200 a 2 mil
dólares, e o Newsday acres-
centa que a CIA ajuda fi-
nancelraj-.iente Bulkin, so-
bre quem pesa a acusação
de violar as leis de neutra-
lidado dos Estados Unidos
em caso de conflito exter no.

Marchais acusa Giscard
de violar Constituição

Paris — O secrctárlo-ge-
ral do Partido Comunista
Francês, Georges Marchais,
voltou a acusar o Presiden-
te Valery Giscard D'Estalng
de interferir nos assuntos
internos do Zaire, afinnan-
do que sua posição viola a
Constituição francesa e rei-
terando o pedido para quea Assembléia Nacional de-
bata a ajuda francesa ao
Marrocos e Zaire, por ele
qualificada de "diplomacia
da canhoneira"."Esta é uma flagrante
violação da Constituição"
— destacou Marchais, no
momento em que a Tanza-
nla elogiava os franceses
por suas manifestações dc
repúdio à política de "inter-
ferir injustlficavelmente nos
assuntos internos zairea-

nos". O semanário Sunday
News de Dar Es-Salaam
ressaltou que a França"continua a alentar restos
de sonhos impcrlalistas".
FIM DA PONTE

Com a frase "Missão cum-
prida", um comunicado da
Presidência da Republica
informou que os aviões dc
transporte militar de aju-
da da França ao Zalro
abandonaram sábado à noi-
te o pais africano e aterrls-
sarão em Orleans hoje.

Giscard encarregou o Ml-
nistro da Defesa Yvon
Bourges de transmitir suas
felicitações aos tripulantes
da ponte aérea pela "dlscri-
ção, competência e precisãocom que cumpriram sua
missão".

Owen passa em Luanda
e viaja para Nigéria

Luanda — Depois de uma
visita relâmpago a Angola,
o Chanceler britânico David
Owen seguiu ontem para a
Nigéria, na continuação de
suas conversações com lide-
res africanos destinadas a
solucionar a questão rode-
slana. Esteve em Sallsbury
até ontem, e mostrou-se"cético" quanto à dlsposi-
ção do Primeiro-Mlnlstro
lan Smith em negociar.

Em Luanda, onde ficou
duas horas e mela, cor.íe-
rendou com o Presidente
Agostinho Neto, após desta-
car que a Grã-Bretanha
respeitaa independência
angolana, sua integridade
territorial, sua posição de
pais não alinhado e seu de-
sejo de manter relações com
as nações socialistas e oci-
dentais.

QUESTÃO RODESIANA
Owen explicou que seu

objetivo em Angola era ex-
pllcar pessoalmente a Agos-
tirho Neto a estratégia brl-
tanica em relação à Rode-
sla e desfazer qualquer te-
mor de aue o envolvimento
dos Estados Unidos na
transmissão do Poder para
a maioria negra resulte
num conflito Leste-Oeste.

Declarou-se, ainda, cético
no que diz respeito à since-
ridade de Iam Smith quan-

do ele afirma que querabandonar o Poder e cede-
Io ã maioria negra, mas ex-
pressou confiança numa so-
lução negociada, apesar dc
ser necessário "tempo".

Ontem a rádio Cairo
informou que Owen chega-
rá em visita oficial à Capi-
tal egípcia no próximo dia
24. As conversações trans-
correrão em torno da situa-
ção no Oriente Médio, as-
sim como do papel da Eu-
ropa na busca de uma so-
lução para a crise na re-
gião.

Rodésia denuncia
ataque dc Zâmbia
Sallsbury — Comunicado

oficial da Rodésia Infor-
mou que o Exército de
Zâmbia abriu fogo com ar-
mas leves e morteiros con-
tra um posto fronteiriço na
região de Kasungula, Sul
do rio Zambeze, sem que no
entanto fossem registradas
vitimas.

Segundo o comunicado,
as forças de segurança ro-
desiana responderam e a"agressão" terminou. A re-
gião de Kasungula está si-
tuadn na fronteira que se-
para a Rodésia, de um lado,
e Zâmbia e Botswana, de
outro.
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Após se licenciar da função de Premier, Yitzhak Rabin (D) acompanhou sua mulher à Corte

Corte multa mulher de
Rabin por conta ilegal

Jerusalém — Léa Rabin, mulher do
Primelro-Mlnistro de Israel, foi multada
ontem em 27 mil dólares por ter violado
leis monetárias Israelenses, mantendo
conta corrente em Washington. A divul-
gação da existência da conta pela im-
prensa e o fato de o casal ter mentido
sebre o valor em depósito levaram o Pri-
melro-Mlnistro a retirar sua cândida-
tura para recondução ao cargo, pelo Par-
tido Trabalhista.

Rabin confirmou ontem, na reunião
do Gabinete, que vai tirar licença du-
rante o período que ainda lhe resta no
cargo, a partir de sexta-feira próxima,
um dia após a data nacional Israelense.
Shimon Peres, atual Ministro da Defesa
e indicado pelo Partido Trabalhista para
concorrer á chefia do Governo, será o
Primeiro-Mlnlstro interino até que um
novo Governo de Maioria seja formado
após as eleições gerais de 17 de maio.

Multa ou prisão
Semana passada Rabin foi multado

em 1 mil 500 dólares por ter mantido
aberta a conta bancária nos Estados
Unidos depois de terminar sua missão
como Embaixador cm Washington. Na
mesma ocasião, no entanto, o procura-
dor-geral de Israel — Aharon Barak —
determinou que era mais direta a res-
ponsabllldade da Sra Rabin na manu-
tcnçào da conta, devendo ela submeter-
se a Julgamento.

Acompanhada ontem até o Tribunal
de Telaviv pelo marido, Lea Rabin de-
clarou-se culpada pela posso de 21 mil
dólares em conta bancária nos Estados
Unidos. O Juiz Levln ofereceu-lhe a ai-

William. II. Farrell
Th» Ntw York Timti

tentativa dc um ano dc prisão ou multa
de 27 mil dólares, o equivalente a dois
ar.os dc salários e ajudas de custo do
Primelro-Mlnistro.

O Juiz declarou que a Sra Rabin,
alem dc manter a conta após voltar a
Israel com o marido, fizera uma serie
de transações no mesmo período, não
podendo ser aceita sua alegação de que
não tinha consciência da gravidade de
seu delito. A uma pergunta do Juiz, Lea
Rabin respondeu que nada tinha a co-
mentar.

Após as primeiras revelações a res-
peito na Imprensa israelense, o casal
Rabin admitiu ter ainda cerca de 2 mil
dólares nos Estados Unidos. Quando os
Jornais revelaram que os depósitos aln-
da existentes superavam em multo a
quantia admitida pelos Rabin, o Primei-
ro-Mlnistro renunciou finalmente á sua
recondução ao cargo pelo Partido Tra-
balhlsta.

Desde que o Partido Nacional Re-
llgioso deixou a coalizão majoritária go-
vernamental em dezembro passado, Ra-
bln tem estado à frente dc um Governo
de transição, não podendo, segundo as
leis Israelenses, renunciar ao cargo. Dc-
pois de anunciar que não voltaria a se
candidatar, Rabin comentou que gosta-
ria de deixar o cargo.o mais breve pos-
sivel. E ontem decidiu pela única alter-
nativa que lhe restava, confirmando seu
pedido dc licença e permitindo com isso
que Shimon Peres assuma o cargo inte-
rlnamentc. Rabin, no entanto, continua
legalmente como Primeiro-Mlnlstro até
o llm de seu mandato, responsablllzan-
do-se pelas decisões governamentais
mais Importantes.

Israel estuda reatamento com URSS
Telaviv — Um dos mais sérios Jor-

nais Israelenses, o Jerusalém Post, aílr-
ma que a União Soviética estaria estu-
dando a possibilidade de restabelecer re-
lações diplomáticas normais com Israel,
possivelmente aütda este ano, o que
atende aos desejos do Estado judeu.

Ao mesmo tempo, a rádio de Israel
informava que o pais estabelecerá, deu-
tro em breve, relações também com Por-
tugal, segundo anúncio feito em Amster-
dá pelo Primeiro-Mlnlstro Yigal Al-
lon, que ali assiste a Conferência Inter-
nacional Socialista, à qual também com-
pareceu o Primelro-Mlnistro Mário Soa-
res.

restabelecidas antes da nova convocação
da Conferência de Paz dc Genebra, da
qual a Uniáo Soviética é co-presldente,
Junto com os Estados Unidos.

A noticia foi transmitida pelo cor-
respondente do Jornal em Washington.
Ele diz que o Departamento de Estado
norte-americano concorda que há nume-
rosos indícios desta aproximação. A de-
cisão de Moscou poderá ser precedida
pelo restabelecimento de relações entre
Israel o vários países da Europa Orien-
tal, como Polônia e Hungria.

Normalização
Novo papel

A União Soviética e todos os demais
países comunistas — com exceção da
Romênia — romperam relações diploma-
ticas com Israel por ocasião da Guerra
dos Seis Dias, de 1967. Desde entáo, ru-
mores de reatamento foram ouvidos di-
versas vezes, mas não se concretizaram.

Agora, porém — afirma o Jerusalém
Post — Moscou se deu conta de que,
para dseenvolver um papel eficaz na so-
lução do problema do Oriente Médio,
deve ter relações nào só com os paisesárabes mas também com o outro lado.
Desta forma, as relações poderiam ser

Quanto a Portugal, a noticia foi di-
fundida em Amsterdã depois de um
encontro entre Allon e Soares. Fontes
de Jerusalém disseram ontem que o
atual cônsul em Lisboa, Ephralm Eldar,
será provavelmente o Embaixador em
Portugal. O consulado foi estabelecido
durante o período salazarlsta, mas com
a condição de que não implicaria em
reconhecimento diplomático entre os
dois paises. Depois da morte de Salazar
e de Franco, Jerusalém esperava norma-
lizar rapidamente suas relações com os
dois paises ibéricos. A Espanha ainda
não se decidiu à aproximação porque
teme a reação negativa dos paises árabes.

Cisjordânia tem novos choques
Telaviv — Novos incidentes entre ma-

nlfestantes árabes e forças militares is-
raelenses ocorreram ontem na Clsjor-
danla, em conseqüência à noticia de que
um grupo de extremistas de direita ju-
deus pretende criar um novo núcleo nos
territórios árabes ocupados.

Algumas centenas de estudantes se
chocaram com os soldados na praça de
Nablus — principal cidade da região —
e foram dispersados com bombas dc gás
lacrimogêneo. Enquanto Isso, o rabino
Meier Kahane, chefe da Liga de Defesa
Judia, tentava em vão entrevistar-se
com o Prefeito e anunciar-lhe sua In-
tenção dc estabelecer-se, com seu grupo,
nas proximidades.

As casas comerciais de Nablus man-
tiveram-se fechadas, em sinal de protes-

to, e os manifestantes lançaram pedras
contra os soldados, além de formar bar-
reiras de pneus queimados para impe-
dir a passagem. Os estudantes gritavam
slogans de solidariedade aos árabes pre-
sos em cárceres israelenses, e contra a
política de instalação de colônias Judias
nos territórios ocupados.

O rabino Kahane, de nacionalidade
norte-americana, disse que sua Intenção,
ao procurar o Prefeito Bassam Shakar,
era explicar-lhe que quer levar a paz á
região. O Prefeito, contudo, disse à rá-
dlc Nacional que o pedido de Kahane era"vergonhoso". As Forças de Segurança
obrigaram o rabino a deixar a cidade,
enquanto os jovens árabes gritavam:"Nào queremos sionismo aqui" e "Pales-
tina para os árabes palestinos".

Coronel vê Líbano sob controle
Damasco — O novo chefe das For-

ças Árabes de Paz, em atuação no Liba-
no, afirmou a uma publicação oficial si-
ria que nos próximos dias vai provar que
ninguém conseguirá se opor a seus es-
forços no pais devastado.

O Coronel Saml Al Khatlb náo ex-

pllcou se ordenará que seus 30 mil sol-
dados (a maioria sírios) tomem novas
iniciativas para pôr fim ás hostilidades
no Sul do Líbano, entre os cristãos liba-
neses, apoiados pelos Israelenses, e a
aliança esquerdista, liberada pelos pales-
tlnos.

EUA biiscam
terroristas
das FALN

Nova Iorque — Uma das
mais ativas investigações
das Estados Unidos está
sendo realizada cm diver-
sos Estados, em busca dc
pistas que levem aos terro-
ristas das assim-chaniadas
Forças Armadas de Liberta-
ção Nacional, responsáveis
por vários atentados a bom-
ba nos últimos anos contra
alvos que vão desde o cdifl-
cio do Departamento de Es-
tado, cm Washington, aos
grandes magazines Macy's,
B!oomlngdale\s c GlmbeTs
em Nova Iorque.

Até novembro do ano
passado, não se conhecia a
Identidade de qualquer dos
membros da FALN, mas a
descoberta, pela policia de
Chicago, dc uma "fábrica
de bombas" num aparta-
mento alugado, levou a um
primeiro acusado: Carlos
Alberto Torres, membro da
Comissão Nacional sobre
Assuntos Hispânicos da
Igreja Episcopal. Torres es-
ta sendo procurado como
fugitivo, acusado de posse
ilegal dc explosivos.

IGREJA SOB SUSPEITA

Dos 58 atentados sob in-
vcstigaçào, dos quais ape-
nas uma parte foi relvlndi-
cada pela FALN, um dos
mais sérios foi a explosão
da France's Ta vem, em No-
va Iorque, a 24 de janeiro
de 1975, quando quatro pes-
soas mor.eram c 55 outras
ficaram feridas. Um 5 outra
explosão reivindiquem pela
FALN no Harlem cegou um
Jovem policiai ue um olho e
aleijou parcialmente uma
de suas mãos. Mas a maio-
ria do atentados da FALN
prejudicou apsnos propríc-
dades, explodindo a altas
horas dentro ou próximo
de cdiíiclc do governo,
granCes bancos ou compa-
nliias.

As exigências Incluíram
repetidamente a lndepen-
déncla de Porto Rico dos
Estados Unidos, mas as no-
tas recentes também ílze-
ram ame. ças se o terroris-
ta portorrlquenho Andres
Figueroa Ccrdero, conde-
nado a 81 anos de cadela
apus ter participado de um
tiroteio na Câmara dos
Deputados, em 1954, quan-
tío seis parlam....ares ío-
ram íerlJoò por Cordero e
três outros po.u>riiquenhas,
não for libertado antes de
morrer de câncer. As mer-
sagens t..:n^.n exigem o
fim das investigações de-
terminadas por dois júris,
em Nova io. :4uc e Chiei go.

A Comissão Nacional
sobre Assuntos Hispânicos
da Igreja Episcopal, que
contava até o ano passado
com uma verba de 300 a
400 mil, utilizada para pro-
jetos de ajuda a america-
nos de origem hispânica po-
bres em várias partes do
pais assim como para as
despesas de viagem, está sob
a mira das Investigações.

Além de Torres, a des-
coberta de Chicago Incrlml-
nou sua mulher, Haydée
Beltran Torres, e um amigo
que também já fizera parte
da comissão da Igreja, Os-
car Lopez. Foram achadas
211 bananas de dinamite,
além de farto material pa-
ra explosões, como detona-
dores, relógios, etc. Todos
os suspeitos fugiram e nào
há nenhum vestígio de sua
rota.

A policia acredita, entre-
tanto, que a dinamite en-
contrada em Chicago ha-
via sido roubada em junho
de uma obra em Deer
Creek, Colorado, e que a di-
namlte utilizada em várias
bombas que náo explodi-
ram em Chicago e em No-
va Iorque deve ter sido a
mesma roubada em fins da
década passada da Barra-
gem de Heron, perto de
Tierra Amarllla, no Novo
México.

Cardeal prega volta de Partidos
Santiago — O cardeal

chileno Raul SUva Henriquex
declarou-se partidário do
retorno ã atividade de to-
dos os partidos políticos do
paii, declarado* ilegais após
a derrubada de Allende, em
11 de setembro de 1973. Fa-
lando pelo rádio, o Cardeal
fex um apelo em favor do"fim do estado de belige-
rancia mútua, de guerra,
que existe entre nós" e
afirmou: "Se unidade nacio-
nal significa que todos te-
remos de pensar a mesma
coisa, que não poderemos
discordar on falar, esta uni-
dade é impossível".
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EUA fornecerão urânio ao MCE
Bonn — Os Estados Uni-

dos e o Canadá reiniciarão"em breve" os íornectmen-
tos de urânio enriquecido
aos paises do Mercado Co-
mum Europeu, previu on-
tem o Comissário de Ener-
gia e Pesquisa do MCE,
Gutdo Brunncr, numa en-
trevlsta à rádio de Baden-
Baden. Para ele, a Intcrrup-
ção, que teve Inicio cm ju-
Iho de 1976, obedece à mu-

dança de Governo nos Es-
tados Unidos e à nova de-
flnlção da política energétl-
ca do pais. Disse que os eu-
ropeus estão dispostos are-
planejar com o Governo de
Washington o futuro da
energia atômica e pediu no-
vas Iniciativas em prol da
definição de uma política
energética comum dos pai-
ses do MCE.

Italianos voltam às urnas
Roma — Quatrocentos

mil italianos iniciaram on-
tem eleições provinciais c
municipais parceladas, piei-to que deverá indicar se o
Partido Comunista contl-
nua a apresentar o alto ín-
dlce de crescimento de-
monstrado pelas eleições
regionais de 1974 e as na-
cionals de junho passado,
quando o PCI teve 34,5%

dos votos contra 38,8% da
Democracia Cristã. A vota-
ção de ontem íol para ele-
ger inclusive o Conselho
Provincial de Rovlgo, onde
a coligação minoritária de
socialistas e comunistas
perdeu aprovação do últi-
mo orçamento. Trinta e
quatro outras cidades esco-
lheram seus Conselhos Mu-
nlclpais.

Opositores do Concorde vão à rua
Nova Iorque — Morado-

res de Nova Iorque organl-
zaram ontem um bloqueio
ao transito na auto-estrada
que leva ao aeroporto In-
tcrnacional John Kennedy,
para manifestar sua oposl-
çáo a que o Concorde pouse
ali. Os manifestantes —
quase todos residentes nas

proximidades do aeroporto
— dizem que o avião super-
sônico anglo-francès é mui-
to barulhento. As autorlda-
des adiaram a decisão vá-
rias vezes, mas o Governo
federal concorda que seja
concedida autorização cm
caráter experimental por
16 meses, assim como em
Washington.

Reagan vê Carter com trunfo
Anahelm — Para o ex-

candidato presidencial Ro-
nald Reagan, o Presidente
Jimmy Carter tem um"trunfo" nas negociações
com a União Soviética: po-
de ameaçar com uma vigo-
rosa corrida armamentlsta,
caso Moscou nào aprove
uma limitação aceitável das
armas estratégicas. O ex-
Governador da Califórnia
destacou que se for desen-
cadeada uma corrida arma-
mentlsta, a União Soviética
nào terá possibilidades de
competir com os Estados
Unidos.
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Equador discrimina populista
Quito — Primeiro civil a

apresentar-se candidato à
vaga presidencial, o que
ocorrerá em 1978, segundo
promessa feita pelos milita-
res equatorianos, o comer-
elante de tecidos, Assad Bu-
caram, chefe do Partido
Concentração de Forças Po-
pulares e populista contes-
so, está Indignado com uma
discriminação constltucio-
nal, que impede pessoas de
dupla nacionalidade aspi-

rarem ao máximo cargo po-
litlco do Equador. Ontem ele
desabafou: "Vou providen-
ciar urgentemente uma
Constituição do Libano... c
um tradutor, para saber se
eu posso ser Presidente do
Equador". Bucaram, ou Don
Buca, como prefere ser cha-
mado, é até agora o único
civil que manifestou desejo
de substituir o Exército no
comando político da nação.

Sadat compara kadhafi a Mr. Hyde
Cairo — O Presidente

egípcio, Anwar Sadat, quali-
ficou o líder liblo, Moam-
mar Kadhafi, de "um es-
qulzofrènlco, com dupla
personalidade só compara-
vel à do romance do Médico
t o Monstro. Aprendi, depois
de multo me encontrar com
ele, que suas duas persona-
lldades tomam decisões an-

tagónlcas". Sadat disse ain-
da que Khadafl "sempre se
teve na conta de um pro-
feta que, como Maomé, se
retira para o deserto para
esperar uma revelação" —
faceta que o Presidente do
Egito identifica com a "am-
blção" de Khadafl de tor-
nar-se a maior pereonall-
dade do mundo árabe.

Vaticano deixa mulher cantar
Cidade do Vaticano — Pe-

Ia primeira vez mulheres
participaram do coro na
capela pontifícia Latera-
nense. A presença feminina
sempre esteve proibida nas
quatro capelas pontlflclals:
a Stxtina, a Glulla, a Late-
ranense e a Liberlana. A

decisão foi tomada ante a
dificuldade em se recrutar
crianças para o coro, ne-
cessárias para se obter vo-
zes de soprano ou contra-
tenores. Antes de 1902, o
costume era mutilar menl-
nos para se conseguir tais
vozes.

Primaz morre em Dublin
DuWín — Morreu ontem

o Cardeal William Conway,
Arcebispo de Armagh e Pri-
maz das Irlandas, de 64
anos. Líder espiritual de 3
milhões de católicos da Ir-
landa do Sul (República) e
de 450 mil Irlandeses do
Norte, era considerado uma

ílgura-chave na frente uni-
da ecumênica das quatro
igrejas irlandesas que lutam
contra a violência e a dis-
crlminaçáo religiosa. Or-
denado sacerdote aos 17
anos, foi, aos 45 anos, o mais
jovem bispo católico irlan-
dês.

Marxistas assaltam banco no Irã
Teerã — Três homens,

descritos como terroristas
pela policia, mataram o ge-
rente de um banco em Ta-
brlz, capital da Província
do Azerbaijão iraniano. Um
dos assaltantes foi morto e
Identificado pelas autorlda-
des como Amad Ali Jabba-

ri, membro do Grupo Islã-
mico Marxista, que era pro-
curado pela policia desde
fevereiro, por assassinato.
Os outros dois conseguiram
fugir, com uma quantia
nào especificada em dinhet-
ro.
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Tindemans, tranqüilo, põe sua cédula na urna

Democracia Cristã lidera

eleições belgas e Tindemans

deve ser 
"Premier" 

novamente
Bruxelas — Os primeiros resultados das elei-

ções de ontem na Bélgica — para escolher 212 depu-
lados, 181 senadores e 720 conselheiros provinciais— mostram que são expressivas as vantagens obti-
das pelo Partido Democrata Cristão, liderado peloPrimeiro-Ministro Leo Tindemans. Segundo os nú-meros iniciais, os democratas-cristãos progrediramespecialmente na'região de Flandres, enquanto quena Valònia mantiveram suas posições.

O Partido Socialista, há três anos na oposição,
cresceu na Valónia, mas em Flandres e em Bruxe-
Ias perdeu terreno de acordo com as primeiras apu-rações (10,3'/o dos votos). Em ura clima de tranqui-
lidade, cerca de 6 milhões de belgas foram às urnas,
em um elevado índice de comparecimento. Na Bél-
gica, o voto é obrigatório.
TINDEMANS
NOVAMENTE

Tudo leva a crer que ca-
berá mais uma vez a íor-
inação do novo gabinete a
Tindemans, que poderá re-
tomar assim seus esforços
no 6entldo de uma recupe-
ração econômica do pais,cujos resultados começaram'
a se fazer evidentes no ter-
eeiro ano de seu Governo.
Procurou também amenizar
os atritos entre flamengos
(belgas de língua holande-
sa) e os valões (belgas de
lingua francesa).

O último boletim forneci-
do pelo Governo, quando jáhaviam sido apuradas 10,3%
dos votos, dava as seguin-
tos porcentagens, em rela-
ção ás eleições de 1974:
Partido Democrata-Cristáo
mais 7,5%, Socialista, menos
0,6%; Liberal, mais 0,4%;
Voikssunie, mais 1,1%, Kcs-
seinblcment Wallon, menos
3,6%. Não foram reveladas
as porcentagens doa demais
Partidos.

O gabinete que vai deixar
o Governo, presidido porTindemans, é formado poruma coligação de democra-
tos-cristàos, liberais e va-
lões, e encontra-se no Po-
der desde março de 1974.
Enfrentou sérios problemaseconômicos e movimentos
sindicais de difícil solução,
provocando crises que vie-
ram agravar as tensões en-
tre as duas principais co-
munidades lingüísticas bel-
gas: a dos valões e a dos
flamengos. Os democratas-
cristãos têm sua base poli-

tica fundamental na região
flamenga.

Participaram das eleições
do ontem dez Partidos. Por
isso, são possíveis várias
combinações na formação
do futuro Governo. Os libe-
rais, aliados dos democra-
tas-cristàos, destacaram na
campanha eleitoral o papeldo Ministro das Finanças,
Wllly de Cierco, membro do
Partido, a quem atribuem a
responsabilidade pela per-manência franco-belga en-
tre as moedas mais estáveis
da Europa.

Os partidários de Tlnde-
mans, de 55 anos, lança-
ram-se na campanha com
o lema Tindemans mais do
que nunca, ressaltando os
inegáveis êxitos de seu Go-
verno no terreno econôml-
co. Apesar do ainda eleva-
do número de desemprega-
dos (9% du força de traba-
lho do pais) a taxa de de-
semprego está em decréscl-
mo desde Janeiro último.

A inflação belga avança
atualmente em um ritmo de
7.5%, considerável quedaem relação aos 15,6% de
1974. A Bélgica ooupa
o segundo lugar, de-
pois de Alemanha Ocidental,
na lista dos paises de me-
nor índice inflacionárlo du
Europa. Tindemans empre-
endeu uma enérgica políticade contenção de preços esalários. Para reduzir o de-
ficit orçamentário, seu Go-
verno aumentou os impostos
sobre vinhos, cigarros, ga-solina, motocicletas, pneuse contas de hotel e restau-
rante.

Suárez explicará hoje aos

espanhóis 
por que legalizou

PCE e como serão eleições

Madri — O Premier espanhol Adolfo Suárez de-
verá falar hoje à Nação para anunciar o calendá-
rio eleitoral, num pronunciamento que deverá in-
cluir também uma explicação pessoa] sobre a lega-
lização do Partido Comunista e a recente crise porela provocada.

Comenta-se que uma reestruturação do Gabine-
te poderá ser anunciada antes do fim da semana,
uma vez que na próxima sexta-feira esgota-se o
prazo para as renúncias dos Ministros de Estado e
outros detentores de cargos públicos que pretendem
se candidatar às eleições de 15 de junho.
OS RENUNCl ANTES

As próxi-.ias renúncias
dos Ministros da Informa-
ção. Ano. és Reguera; dos
Sindicatos, Enrique de ia
Mata, e da Justiç;. Lande-
lino Lavilla e~.ào pratica-
mente confirmadas Já que
se sabe que os .',-ls primei-
ros dcre.-ão filiar-se e can-
didatar-se pela União De-
mocrátiea Espanhola, gru-
Po não reconhecido pela DC
internacional.

Landellno Lavilla, por
outro lado, deixará a pasta

da Justiça para candlda-
tar-se pelo Partido Popular
do ex-Mlnistro Pio Caba-
nlllas. Os três deverão in-
tegrar a coallzaçào centrls-
ta Centro Democrático que.
ao que tudo indica, será
apoiada firmemente pelo
Premier Suárez. Num dado
momento, chegou-se mes-
mo a cogitar na possível
candidatura do atual Pri-
melro-Mlnistro através des-
ta coligação, única com
chances de competir em
termos eleitorais com a
Aliança Popular, de Fraga
Iribarne, de oentro-dueita.

O Peru e as opções 
pós-revolução 

Silêncio oficial c temor

Em seu primeiro discurso ao
povo peruano como Presidente da
República, em 29 de agosto de
1975, o General Francisco Morales
Bermúdez afirmava que sua subida
à Chefia do Estado não significava
nenhuma mudança em relação ao
regime do General Juan Velasco
Alvarado, derrubado naquele mes-
mo dia. "Nada mudará, um só mi-
limetro que seja", aíArmcu.

No dia seguinte, ele compare-
cia á sessão de encerramento da
Quinta Reunião de Chanceleres dos
Países Não-allnhados, que se rea-
ltzava em Lima e que havia sido
inaugurada aijtes por seu anteces-
sor, e reafirmava-se, dirigindo-sedesta vez ao mundo: "A Revolução
que hoje se despede dos senhores
é a mesma que há dias os recebeu
com fraterno abraço".

Fim dos desvios
Entretanto, de lá para cá mui-

ta coisa mudou na Revolução Pe-
mana iniciada em outubro de
1968 pelas Forças Armadas. A pri-melra manifestação disso estava
expressa no manifesto firmado
pelos Comandantes das cln«o re-
glões militares, que antecedeu o
golpe. Os signatários propunham"a eliminaçàc do* personalismo» e
desvios que o processo vem sofren-
do da parte daqueles que se equl-
vocaram e não avaliaram o exato
sentir revolucionário de todos os
peruanos".

O primeiro atingido foi o pró-
prio líder do movimento e alguns
de seus seguidores, e aoe poucos,ainda em nome das Forças Arma-
das, o General Morales Bermúdez
deu novas linhas a essa segunda
fase, decapitando a todos aqueles
mais chegados a Velasco, oficiais
da chamada esquerda não comu-
nlsta, mas de posição radical em
relação aos métodos utilizados
para perseguir o objetivo do regi-
me instaurado em outubro de
1968: "uma revolução nacionalista,
independente e humanista, quenão obedecerá a esquemas nem
dogmas, nem estará ligada & ideo-
logias existentes. Partidos polltl-cos ou grupos de poder".

Hoje, eliminados os "desvios e
personalismos" o regime prosseguesua "correção de rumos" e a <*1-
reçáo tomada é outra que não a
traçada pelas próprias Forças Ar-
madas, ou em seu nome, pelos ml-
litares que em 1968 derrubaram o
Presidente eleito Fernando Be-
launde Terry. O rumo atual parecelevar o pais à única saida visível
no momento: um regime capaz de
manter internamente o certo graude popularidade angariada graçasa palavras de ordem de cunho na-
cionalista, que marcaram a era ve-
lasquista e, ao mesmo tempo, ex-
ternamente apto a conquistar aconfiança dos centros financeiros
Internacionais aos quais o Gover-
no terá de recorrer para superar a

grave crise econômica que sufoca
o pais.

Atendem a esses objetivos al-
gumas medidas que suspenderam
o processo de reforma agrária e da
propriedade, e a eliminação dos
focos de atritos com o Governo dosEstados Unidos e com as empresasnorte-americanas.

Atraindo capitais
Outra medida é o estabeleci-mento de condições mais atraentes

para as empresas Internacionais de
petróleo, com o abandono dos con-tratos de risco adotadas em 1970.Antes, o petróleo extraído era de
propriedade estatal, c a empresaestrangeira recebia petróleo em pa-gamento, 44% e 50% da produção.Agora, a forma de pagamento é ne-
gociado cm cada caso — cm petró-leo ou em dinheiro — e ao Estadonão cabe uma parte determinada
da produção.

No campo Interno, medidas decaráter nitidamente mais liberal
em matéria de política econômica
estão sendo adotadas, apesar dareação dos grupos adversários, nos
quais se encontram alguns planlfl-caílores e ideólogos do Governo an-terlor. A frota pesqueira que abas-
tece a indústria da farinha de pel-xe — o mais importante setor in-dustrial do pais — foi desestatlza-
da, criando-se centenas de peque-nas companhias integradas pelospescadores — mais de 100 mil —
que podem comprar até três bar-cos. Um duro golpe no socialismo
peruano planejado por Velasco.

A "correção de rumo" levou àrevisão, também, da lei dos indús-trlas, pela qual os trabalhadores
receberiam parte dos lucros dasempresas particulares, além deações até um total de 50% do ca-
pitai. Agora os operários serão ape-
nas acionistas Individuais, mns adireção das empresas caberá aosinvestidores que controlarão amaioria das ações. Finalmente, pa-rece não haver futuro para o am-blcloso plano de criação de empre-sas de "propriedade social", geri-das pelos próprios trabalhadores efinanciadas pelo Estado. Assim, pa-recem assentadas as bases para oestabelecimento de um curso defl-
nltlvo, que só levará a um modeloeconômico e político mais próximodos padrões capitalistas.

A esse respeito, é eloqüente a
posição de um dos maiores capitães
da indústria peruana, Samuel
Drassinower, principal acionista daMoraveco, empresa do setor metal-
mecânico, fabricante, entre outrascoisas, de peças Volkswagen vendi-
das ao Brasil, e tatnbém acionistada Chrysler peruana. Drassinower.
que desde a época de Velasco (dc
quem foi severo critico) é membro
do Conselho Consultivo do Mlnis-terlo da Economia, é da opinião
que, no Peru, "as regras do Jogomudaram, mas não as oportunida-
des".

Aluízio Machado
Ele dá exemplos concretos: "A

ITT deixou o serviço público, ao
qual continua abastecendo, paratornar-se hoteleira. Desapareceu aIPC-Es.so, mas ficou a Belco Pe-troieum Company e, em condiçõesmuito diferentes, chegaram a Occl-dental Petroleum è outras 17 com-
panhias petrolíferas. A Ford nãoconseguiu se integrar ao programade racionalização automotrlz mas aChrysler optou por ser a primeiramontadora automotrlz a acolher
capital peruano e tornou-se cm-
presa mista; a Volvo e a Massey
Ferguson passaram a nivels maissofisticados de operação, inclusive
motores".

Nesse quadro, tudo Indica queo General Morales Bermúdez é ohomem Indicado para liderar a
mudança. Além da autoridade quelhe confere a qualidade dc mais
alto chefe militar, tem longa ex-
periência no trato dc assuntos pü-blicos (no Governo Belaunde Ter-
ry foi Ministro da Fazenda, cargo
que voltou a ocupar na era de Ve-lasco, de quem foi também Ministro
da Economia e Primeiro-MlnLstro).
Seu famoso plano Tupác Amaru,
anunciado em fevereiro, reflete a
vontade de mudar. Para seu antigo
assessor, o economista Virgílio
Roel, o plano "não passa dc uma
plataforma eleitoral de um Partido
soclal-democrata". Outras críticas
dessa natureza têm partido de per-sonalldades e grupos ligados ao
Governo anterior, o que Justifica
a tese de que dia a dia aumenta
a mudança entre o atual regime e
o velasqulsmo.

A renegociação da divida ex-
terna se impõe ao Governo, para
que possa realizar seus planos, e
foi tratada recentemente por uma
missão do FMI em Lima. Sabe-se
que credores particulares norte-
americanos e europeus querem ga-
rantlas através do FMI, que, se-
gundo versões, teria feito suas ext-
gências: contenção salarial, pre-
ços livres, corte no orçamento ge-ral, desvalorização rápida da moe-
da, redução da taxa lnflacionárla
para 14%, aumento dos Impostos,
redução da liquidez do mercado in-
terno. O Governo teria rejeitado
tais exigências, mas o assunto cer-
tamente voltará a debate, já quo a
divida externa atinge — diz-se —
4 bilhões dc dólares, segundo uns,
ou, segundo outros, 7 bilhões.

A margem do Poder, também
os civis se movimentam. A favor
dc um regime de feição social de-
mocráUca trabalha o mais impor-
tante Partido do Peru, o APRA de
Haya de La Torre, sem cujo apoio
nenhum regime pode se conslde-
rar estável. Fala-se até em nego-
ciações entre o Governo e lideres
aprtstas. Para contrabalançar, po-litlcos ligados ao ex-Presldente Ve-
lasco também entram em contato
com outras alas aprlstas, mais à
esquerda, na tentativa de formar
um Partido revolucionário.

cercam a prisão de mais

um jornalista argentino

Buenos Aires — Em meio ao silêncio oficial eao clima de inquietação nas redações de Buenos Ai-ies, o jornal La Opinión confirmou que seu antigofuncionário, o jornalista Enrique Raab, foi presosábado a noite em seu apartamento por militaresnão identificados. Houve tiroteio e, segundo o diário,"ao levarem Raab e um amigo, os soldados ordena-ram ao porteiro do edificio que limpasse as man-chas de sangue".
Quarto jornalista preso em abril (o quinto apa-receu morto), Enrique Raab deixou La Opinión em1975 e era alvo constante de ameaças de morte queatribuía a grupos de extrema-direita. Atualmenteescreve artigos sobre temas políticos e culturais pa-ra diversas publicações argentinas.

DESAPARECIDOS

Os Jornalistas argentinos
estão inquietos com a
onda de prisões que atin-
ge a classe. O primeiro foi
o ex-a-ssessor de imprensa
do Governo militar chefia-
do por Alejandro Lanusse,
e também ex-funcionário
do La Opinión, Edgardo
Sajón, oficialmente dado
como desaparecido.

Apesar dos reiterados
pedidos do General Lanus-
se, o paradeiro dc Sajón é
ignorado desde o dia 1.° de
abril, quando ele foi leva-
do à força dc sua casa.

Depois foi a vez de Hector
F erreiros, desaparecido
desde fins de março e en-
contrado morto no dia 5 de
abril, num terreno baldio
dos subúrbios da Capital.
Não há pistas dos crlmlno-
SOS.

Na última sexta-feira
forças de segurança pren-deram o diretor do La Opi-
nión, Jacobo Timermann,

e o subdiretor. Enrique
Jara, de nacionalidade uru-
guala.

Causou estranheza o fa-
to de o comunicado do
Exército que anunciou a
detenção de Timermann
não haver mencionado En-

rlque Jara como "preso" •
sim "desaparecido". Sáb*-
do informara-se que o uru-
guaio — ex-diretor da
Agencia Latino-Amerlcana
de Informações, LaUn — es»
tava detido e seria libertada

nas próximas horas".
O presidente da Associa-

ção de Entidades Jornalli-
ticas Argentinas (Adepa),
Juan Vaimaggia, foi convi-
dado ontem a comparecer
á Secretaria de Informação
Pública, tendo recebido do
CapItão-de-Fragata Carloj
Carplntero a informação d»
que "os órgãos de seguran-
ça estão investigando o d«-
sapareclmento do Sr Jara".

O Capitão entregou a Vai-
maggla um boletim ofi-
ciai nos seguintes termos:"O Governo considera lna-
ceitável que, sob o pretextode que exerce função Jorna-listlca, pretenda-se vln-
cular a detenção do Sr TI-
mermann como desrespeito
à liberdade de Imprensa".

A nota acrescenta que a
prisão de Timermann "não
responde a razões de ordem
Jornalística, racial ou de ou-
tra natureza que não a queexpressamos". Jacobo Ti-
mermann é argentino d*
origem Judaica.

C a s o Graiver é desafio
aos moderados de Videla

Buenos Aires — A "linha
dura" das Forças Armadas
argentinas e seus "aliados
civis" estariam tentando
capitalizar o impacto pro-duzldo pelo escandalo Gral-
ver — grupo financeiro queteria colaborado com os
Montoneros — para obter
uma vitória política frente
ao "setor moderado" do
Excército, liderado pelo Pre-
sidente Jorge Rafael Vide-
la, comentou ontem a agên-
cia AP.

Segundo Oscar J. Serrat,
autor da Análise, o escan-
dalo poderá influir decisl-
vãmente no atual processoconduzido pelas Forças Ar-
madas e até alterar seu ru-
mo. "Isso não significa qu«a aia moderada esteja com-
prometida com & trama,
mas o resultado do escan-
dalo poderá criar um ritm»
pouco propicio ao "diálogo
construtivo" proposto re-
centemente por Videla, co-
mo proximo passo da di*-
tensão gradual".
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1. DIVIDENDO
A Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data aprovou entreoutros assuntos constantes da Ordem do Dia, o pagamento, a partir de

2 BONIFICAÇÃO relativo ao segundo semestre de 1976.
A Assembléia Geral Extraordinária, também realizada nesta data

Crri'2U03iaiTnn9^dmCapÍ!Jal 
SOCÍa' d® Cf$ 9• °23. 347.675,00 pará

, J ' 0 •233.00, mediante incorporação de reservas e parte doslucros retidos no montante de Cr$ 3.007.782.558,00, com a bonifica-çao de 1 uma) açao para cada grupo de 3 (três) existentes. Resta, ainda,
' 4461'956^476 K)U'° 

aUmen,° de caPi,a'' ° sa|do de Cr$
3. ENTREGA DO CHEQUE DO DIVIDENDO E DOCERTIFICADO DA BONIFICAÇÃO- AÇÕES NOMINATIVAS

__ Os Cheques do dividendo e os certificados relativos á bonificaçãoserão entregues aos acionistas a partir de 18.4.1977, nos endereçosconstantes, em 14.4.1977, dos registros desta Sociedade.Os acionistas que não receberem esses documentos até 15.6.1977deverão dirigir-se, pessoalmente ou por escrito, ao escritório da Socieda-de nos endereços abaixo.
Pede-se aos acionistas que tenham mudado de endereço atualizar o

documentos' 
eV"ar' ^ fu,ur0' falha na en,re9a de quaisquer

- AÇÕES AO PORTADOR
O pagamento do dividendo e a entrega do certificado da bonifica-çao serão efetuados, a partir de 18.4.1977, mediante a apresentação,nos oca,s de atendimento, do cupom n» 21 (vinte e um) do respectivocertificado. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, nesses locaismapas para colagem de cupons. '

IMPOSTO DE RENDA
Aplicar-se-á, em relação ao imposto de renda, a legislação vigente.O prazo de opção dos acionistas pela identificação encerra-se 120 dias acontar de 18 de abril de 1977. Para essa identificação o acionista deveráapresentar cédula de identidade e cartão do CPF4. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS
A fim de facilitar a execução de serviços administrativos, ficarãosuspensos, no período de 18 a 29.4.1977, desdobramentos ou agrupa-mentos de certificados e transferências e conversões de ações

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
LOCAIS:

SAO PAULO
Capital — Rua Cel. Xavier de Toledo, n° 23Santos — Agências da Sociedade (Centro e da Praia)Interior e Litoral - Agências da Sociedade

RIO DE JANEIRO
Capital — Av. Marechal Floriano, n? 168

BRASÍLIA
Edifício Central, 11? pav. — Setor Comercial Sul — Quadra L

Bloco 1.
HORÁRIO — Diariamente das 9 às 15 horas.

São Paulo, 14 de abril de 1977.
A DIRETORIA <p

— -~T.IL.'-,..--. 5E5igs5l ÉS^aBgBS£BKBaaBMESBaB6MBS~ 51HBBBBBBBMMÜ i

Q0 
Auto Mocfe/o

COMUNICADO AOS CLIENTES

AUTO MODE LO S. A. vem, pelo presente,comunicar aos seus clientes, amigos eà praça em
geral que, a partir dodia 19do corrente, deixa de
f/o,$í?ÍS^?.$,deREYEyDEDOR'AUTOR|2ADOVOLKSWAGEN no seu tradicional endereço
da Rua Haddock Lôbo40,em virtude da
desapropriação parciatdoterrenoe instalações emfavor da Companhia do Metropol itario do Rio de
Janeiro (Metrô).

A desapropriação acarreta a falta de condições
adequadas de espaço e conforto e a absoluta
impossibilidade técnica, para a Auto Modelo, de
continuar a atender naquele local seus clientes da
Ti jucae regiões circunvisinhas, como vinha
fazendo há 17 anos.

Lembramos aos atuais efuturos usuários
Volkswagen que possuímos uma bem estruturada
Revenda Volkswagen à Av. Epitácio Pessoa n?

.2664, na Lagoa Rodrigo de Freitas (iunto ao Corte
doCantagalo).

Agradecemos a compreensão de todos e, em
especial, aos clientes que fanto nos prestigiaramnos dezessete anos em que pudemos oferecer
os serviços de REVENDEDOR AUTORIZADO
VOLKSWAGEN à Rua Haddock Lobo.

A DIRETORIA
AUTO MODELO S.A.

Revendedor Autorizado Volkswagen

AutoMoòetoS-A.—Revendedor Autorizai Volkswagen— Av. E|MtádoPessofc2664--te!: 2S7-8CM0
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JORNAL DO BRASIL Lan
^

Vlca-Presldente Executivo, M. f. do Naailmenle Biiio
Edilor: Walla, Fontoura

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1977

Difcturs Pre.ldente! Condtua Pereira Cirnelro Oir.lor: Btrnaid da Cotia C.moo.
Diietoi; lywal Sallai

Cálculo Oculto
A decisão do Presidente da República dc res-tabcleccr o critério de cálculo para as bancadas

de deputados estaduais e federais sobre a basedemográfica devolve a norma constitucional ao
que estava estabelecido na Carta de 1946.

Do conjunto de providências que, como já se
disse, tem como característica central a redução
do alcance do voto direto, ou seja, o pronuncia-mento do cidadão, esta, especificamente, carrega
dentro dc si algemas questões que só a prática
política poderá definir, para o bem ou para omal.

Câmara c Assembléias compostas a partirdo critério demográfico são, por um lado, mais
reais. Isso porque resultam cm ponderaçõesbaseadas num indicador mais verdadeiro, a
população, cm vez de basearem-se numa função
da cidadania, a condição eleitoral. Ao mesmo
tempo, sendo o Brasil um país onde só votam os
alfabetizados, cria-se a situação paradoxal de
dar ao analfabeto a participação no cálculo,
negando-sc-lhe o acesso ã escolha. Aí, dc certa
forma, estava uni dos paradoxos da Carta de
46.

Na prática a providência resulta no fortalc-
cimento das representações dos Estados do Norte
e do Nordeste, que terão suas bancadas aumen-
tadas. Os do Centro-Sul, que náo as terão reduzi-
das, por agora, ficarão na situação anterior à re-
forma institucional.

Disso conclui-se que, de imediato, confunde-
se o mapa das bancadas que crescem com as
fronteiras do poder da Arena. Da mesma forma,
confunde-se o mapa dos contidos com as frontei-

ias dos Estados onde a Oposição vem conseguiu-
do melhores resultados c onde, pelo aumento doseleitores alistados, poderiam ser ampliadas suaslinhas dc ação.

Por outro aspecto, a providencia impede quedesníveis sociocconòmicos permitam o reflexo
dessas mesmas diferenças no sistema de repre-sentação política.

Na intenção, a medida tem certamente ori-
gem saudável. Somada a outras medidas, ela
pode ser contaminada por características já con-denadas da reforma institucional que, em geralprocuram dirigir no sentido do Governo as nos-
sibiüdades de pronunciamento eleitoral.

A suspeição do contágio, porem, não podeser argumento suficiente para a critica aos as-
pectos evidentemente positivos da iniciativa. AíExecutivo c Legislativo podem contribuir para aedificação dc um sistema de melhor represen-
tatividade, eliminando uma das causas do alis-lamento fantasma, figura cruel da politica bra-silcira em alguns Estados do Norte e do Nordcs-
te.

E" surpreendente, na análise do conjunto
das medidas, que uma providência como essacaminhe para o fortalecimento do critério de re-
presentação geral, quando a cadeira dc senador
outorgada, por processo indireto, cerceia dire-tamente essa mesma representação. Nesse aspec-
to, cumpre observar que se essa alteração da
base de cálculo provoca uma oscilação de cerca
«le 10% nas dimensões das bancadas cm geral, acadeira indireta faz pender o fiel da balança cmum terço da sua capacidade de aferição.

Alienação Capital
O homem c um animal político, dizia Aris-

tótelcs, que era bom definidor. O que quer dizer,
entre outras coisas, que a politica tem uma es-
trutura de carne c osso e dá-se bem com o bani-
lho das ruas, o movimento das praças, as conver-
sas de botequim.

Ambientes abstratos, pelo contrário, favorc-
cem a abstração nesse terreno. Dai ser possívelfalar do caráter alienante de uma Capital como
Brasília no que se refere á auscultaçao dos an-
seios da nacionalidade.

É bem conhecido o efeito depressiva que a
atual Capital exerceu e exerce sobre alguns
nomes de destaque da nossa vida pública. Os
mais sensíveis ao que a política tem de necessa-
riamente vivo e popular tratam de temperar a
permanência ali com estadas mais ou menos
prolongadas nos grandes centros, o que resulta
oneroso para os cofres públicos, mas é. ao fim c
ao cabo, uma triste necessidade.

A verdade c que se a idéia de integrar a
Nação brasileira através do deslocamento do seu
centro político é, em si mesma, elogiávcl. es-
tamos, entretanto, pagando um preço muito alto
pela forma concreta que cia assumiu. Os canas-
cais do Distrito Federal não tinham, até recen-
temente, expressão alguma. Transformam-se
agora, numa fronteira agrícola. Mas ainda não'
compõem uma fronteira política.

Num momento de preocupação para todo o
país, Brasília revela-se abúlica. Cidade de funcio-
nários, não se distingue do Governo, porque é
Governo. Medidas decisivas são. assim, adotadas
com perfeita independência das correntes de

opinião pública, que hão dc assemelhar-se, na
perspectiva do Planalto, às caravanas vistas no
deserto do alto de uma pirâmide. Passam, sem
que possamos sentir a sua realidade vital e assuas nuanças.

A essa modificação provocada pela distancia
soma-se uma natural modificação na percepçãodo tempo. í: sabido que o homem sempre extraiu
dos grandes panoramas a noção da eternidade.
Nas vastidões do Planalto Central, a democracia
ha de parecer, talvez, a Terra Prometida a quechegaremos depois de 40 anos de travessia do
deserto.

Muito ao contrário disso, trata-se no caso de
planta que morre se não for regada continua-
mente. D Pedro II, monarca que gostava de
tomar o pulso dos seus súditos através de fre-
quentes audiências públicas, escreveu um dia. doexterior, ã filha regente:

"E* preciso ainda advertir que o verdadeiro
corretivo dos ministros está na opinião públicamanifestada pela imprensa e pelas Câmaras, c
que assim não deve o imperador, na maior partedos casos, entender que serão graves as con-
seqüências se não anuir á opinião do Ministério.
A consciência também se pode apaixonar, paraassim dizer, e nosso sistema de governo c o dacalma e da paciência; verdade é que no caso deser bem executado, o que náo se dá entre nós, ecumpre ir corrigindo com o tempo; mas não de
molde a estabelecer práticas estranhas à índole
do sistema, que o imperador deve ser, como pri-meiro representante da Nação, o primeiro a res-
peitar c lazer respeitar".

Vínculos Naturais
Entre os aspectos positivos do discurso pro-nunciado pelo Presidente Cartcr na Organi-

zação dos Estados Americanos, uni dos mais im-
portantes é sem dúvida o de ter deixado bem cia-
ro que a América Latina se integra no sistema
vinculado aos Estados Unidos por afinidades his-
tóricas e políticas. Nesse contexto foi o Presiden-
te norte-americano categórico ao imprimir às
suas palavras o sentido de que a América Latina
é tão importante para os Estados Unidos quantovice-versa.

Essa premissa enunciada com tanta clareza
certamente contribuirá para dissipar uma es-
pécic de equívoco que parecia se ter instalado no
espírito brasileiro de um modo geral, de que os
Estados Unidos estariam animados de hostili-
dade em relação à America Latina em geral, e ao
Brasil cm particular.

Ora, o que além das palavras de Carter, as
iniciativas da diplomacia de Washington têm
deixado patente é que as suas preocupações ou
prevenções se concentram justamente na União
Soviética, como o demonstram as conversações

com .Moscou a propósito da limitação dc ar-mamentos estratégicos, que até agora não reve-
laram progresso algum.

Esse é o debate fundamental do momento,
pois da sua evolução dependerão as perspectivasde sobrevivência da civilização ocidental, dc quesomos parte com os Estados Unidos. Muito cm-bora a URSS tenha alcançado notáveis progres-sos em seu arsenal nuclear, e as negociações
SALT sejam complexas e difíceis, não quer issodizer que se deva concluir que esteja definiti-
vãmente bloqueado o caminho de um acordo.
Em que pese o pessimismo manifestado por vo-zes autorizadas como, por exemplo, Lord Chal-font, em artigo publicado pelo JORNAL DOBRASIL, os contatos entre americanos e soviéti-
cos ainda estão longe de um impasse insuperável
nessa matéria. De qualquer modo, ambas as su-
perpotências têm plena consciência dos riscos deuma corrida armamentista desordenada, e,malgrado as marchas e contramarchas dc suasnegociações, é dc se esperar que o bom senso pre-valeça como até agora tem prevalecido.

Acervo Dinâmico
A inauguração do Museu dc Arte Sacra dc

Pernambuco, no antigo Palácio dos Bispos de
Olinda, tem um caráter didático a ser utilizado
na administração e aperfeiçoamento dos demais
museus brasileiros. Trata-se ali, como no museu
homônimo da Bahia, dc acervo que justifica a
criação de um novo núcleo cultural, ao contrário
do que tem sido a regra entre nós. A arte sacra
domina, com efeito, um vasto período da história
das nossas artes, e museus como o de Salvador e,
agora, o de Olinda podem exercer uma função
catalisadora, reunindo um acervo que, de outra
maneira, poderia dispersar-se.

E' de se notar, entretanto, que a Fundarpe
— Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico
de Pernambuco — responsável pela criação do
museu, afastou-se decididamente da noção do"baú de ossos" que é outra característica nega-
tiva da maior parte dos museus brasileiros. As
peças reunidas cm Olinda ficarão em exposição

durante cerca de dois meses. Em seguida, pre-tende a Fundarpe organizar uma segunda mos-
tra, desta vez de toda a prataria religiosa exis-
tente em Recife e Olinda, para mais tarde, numa
terceira etapa, reunir os móveis religiosos.

Assume, assim, desde o início o Museu de
Arte Sacra de Pernambuco um caráter dina-
mico, através da renovação das mostras, acom-
panhada de um permanente estudo do acervo re-
ligioso da região e da restauração das peças en-
contradas em más condições. A catalogação do
que existe neste setor é particularmente impor-
tante quando se leva cm conside. úvuiu a aparição
de verdadeiras quadrilhas organizadas dedicadas
a comercialização ilegal das nossas antigui-
dades. Conhecido o que de fato possuímos, esta
evasão torna-se mais difícil, e o acervo levantado
passa a colaborar, imediatamente, na formação
de uma memória nacional até agora esparsa edesprotegida.
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O senhor é a favor da infidelidade?—- Sou.
Contra a fidelidade?Sou.
Contra o divórcio?
Sou.
Tá bom, que só queria en-ten-der.

Cartai
Imposto Predial

Funcionário público federal,
com sacrifício adquiri há algum
tempo um imóvel para morar noLargo de São FYancIsco, no Centro
da cidade. Recebo agora a gula doImposto Predial e taxas com au-mento dc 340rr sobre a do ano pas-sado. E meu reajustamento sala-rial, de quanto foi? Respondo semrodeios: 3CK;. E' Justa, humana
decente e honrada tamanha poli-tira? Rosaivo A. dos .Santos — Rio

Quanto aos aumentos do Im-
posto Predial, se essa progressãocontinuar, dentro de poucos unosterei que vender o apartamento pa-ra quitar esse tributo. A Justiça íts-cal cada vez menos equanlme. otransito cada vez maLs caótico asegurança pública cada vez maisdeteriorada, a Comlurb a obrigar-nos a despesas com os famososcompactadores e, Infelizmente nossem condições de a obrigarmos alimpar as ruas. Sytvio Simões _Klo de Janeiro (RJ).

(...) Ninguém quer deixar depagar Imposto, mas o aumento des-te deveria seguir o do custo dc vidaou índice de Inflação. A majoração
pelo valor venal só deveria ocorrerem caso dc transferencia dc propri-edade. pois ai sim, quem a adquirls-•se. Ja com o valor aumentado, teriacondições presumivelmente parapagar um imposto elevado. RonaldoGabeira Ferreira _ Rlo de Janeiro

Protesto contra a atitude doPrefeito Marcos Tamoyo. referenteaos acréscimos no Imposto predial
™« 

to.rt 
.L Todas w Justificativasapresentadas... representam maisum escárnio á população, que é tra-tada como se fôssemos uns tolos1...1 Klavio Monteiro de Carvalho— Rio de Janeiro (RJ).

w,n° a'10 P?ssado Paliei CrS346.10 enquanto este terei dedesembolsar Cr$ 1 mil 198 do Un-posto predial da minha sala A re-novação do Alvará passou de CrSHO para CrS 308 unais de 100%)João Alves de .Mattos _ Rio d,Janeiro (RJ). de

... a reavaliação do valor venal«a base de 300%, de um exercidopara outro, veio sobrecarregar oscontribuintes num ano em que ospreços de todas as utilidades e ser'-viços sobem assustadoramente e ossalários e vencimentos sáo reajus-tados em índice inferior à desvalo-nzaçao da moeda nos últimos 12meses. Lauro Peixoto — Rio deJaneiro (RJ).

. f.») Com tantas desapropria-
çoes executadas pelo Estado ul-timamente. e a valorização cons-ante dos imóveis, principalmentena Zona Sul do Rio, que é o meucaso, fico a estranhar a desvalorí-

7! Neoclides Rotter _ Rio deJaneiro (RJ).

Informação atribuída ao Secre-taiio Municipal de Fazenda indicaque um Imóvel na Estrada UmaCampos, em Coelho Neto, sofreuum aumento do Imposto predial deapenas Cr$ 20. Acontece que esselogradouro não existe mais, poistoda aquela área foi desapropriada

em beneficio da Ceasa, cm 1971.
Jonatas Bastos — Rio (RJ).

Moro há 30 anos num imóvel
adquirido com sacrifícios e. pelotempo decorrido, sua desvalori-
zação é notória. Como explicar o
aumento exorbitante do Imposto
Predial como o deste ano? (...) Oda-
(ca de Queiroz Cunha — Rio de
Janeiro (RJ).

I...) Impõe-se que o Poder Judl-
clário. a|His as liminares, concedi-
das ou nâo, entre logo no mérito da
questão, decldlndo-sc cm todas as
Instâncias, para que náo se repita
o ocorrido com a taxa de lixo. queaté hoje continua sem uma decisão
quanto ao mérito, com grandes
prejuízos aos contribuintes em ge-ral. O ditado é certo: "Justiça re-
tardada. Justiça denegada". Luiz
Fernando Gusmão — Rio de Janei-
ro (RJ).

(...) Imóvel da Rua Silveira
Martins. Em 1976, o valor venal era
CrS 134 mil 550 e o total do Impôs-
to a pagar, Cr$ 743; em 1977. o va-
lor venal do Imóvel diminuiu para
CrS 76 mil 730 e o total do Imposto
aumentou para Cr$ 1 mil 74. O
Imóvel se desvalorizou em quase
50r;- e o Imposto aumentou em
qua.se 100rc. Bores Britto Petraus-
kas — Rio de Janeiro (RJ).

(...) Ao fixar administrai!-
vãmente — 'sem apoio da lct> —
novo quantum para o valor venal
de um prédio dado. a Prefeitura
tornou o Imposto mais oneroso, va-
le dizer, majorou o tributo. Assim,
terá agido contra a lei em todos os
casos em que a majoração tenha
excedido o montante da correção
monetária do valor venal origina-
rio. Antônio Pedro Cesário Alvim
— Rio de Janeiro (RJ).

Sabia que deveria haver au-
mento no Imposto territorial em
relação a 1976, mas nunca me pas-
sou pela cabeça que fosse tão ab-
surdo... como aconteceu com um
lote de terreno que tenho no Re-
creio dos Bandeirantes. O valor do
tributo em 1976 foi de Cr$ 1 mil 59
e 20 centavos, subindo o atual paraCr$ 6 mil 98 e 40 centavos... Arnal-
do Rossi — Rio de Janeiro (RJ).

i...) O aumento do imposto pre-dial atingirá mais os Inquilinos do
que os proprietários. No futuro, o
aluguel euglobará taxas, aumentos,
reajustamentos e outros encargos,
pois ninguém Ignora que tudo recaisobre o Inquilino, exatamente o quetem ganhos fixos. Adüio Martins
Viana — Rio de Janeiro (RJ).

Afinal, as vítimas dos erros
contidos no imposto predial ouvi-
ram a palavra do Secretário Muni.
clpal da Fazenda, sobre a balbúrdiã
em que foram feitos os cálculos.
Sua palavra, confessando as falhas
dos valores colocadas em cima dastaxas do ano passado, Já é quaseuma penitencia. Recorro a Balzac:"Tudo tem limites, menos a Igno-
rancla". Djalma De Vincenti _ Ri0de Janeiro (RJ).

A Prefeitura reconheceu aexorbitância da cobrança do impôs-to predial e aconselhou aos lncon-formados para recorrerem à pró-pria repartição, pelo que tem ha-vido reduções do valor então cobra-do. A primeira vista parece houes-tidade, mas, analisando bem o casoaparece o reverso da medalha:

houve falta de critério na cobran-
ça... Anísio Corrêa — Rio dc Ja-neiro (RJ).

Lemos no JB declaração do SrSecretario da Agricultura, José Re-zende Perez, de que para mini-
mlzar os efeitos da especulação
Imobiliária no Estado do Rio eledefendia a tese de triplícação doimposto territorial e que exigiria dofazendeiro o uso do solo em suavenda ou arrendamento. DjardePinto Noronha — Presidente doSindicato Rural de Santo Antônio
de Padua — Pádua (RJ).

Acabo de receber guias do Un-
posto predial e territorial, este re-íerente a modesto lote no Recreio
dos Bandeirantes. ... em área semrua aberta, sem água. sem luz, sem
esgotos, onde só existe mato.' Pois
bem, no predial houve aumento de400r> e no territorial de mais de6007 . Nicia Mariani Silveira — Rio
de Janeiro (RJ).

...vem a tonelada de Impostos
e taxas I água, esgoto, lixo, Ilumina-
çao da avenida, além de serviços
diversos que ninguém sabe nem ex-
plica quais são), enfim, os morado-
res têm de suportar uma dose paraleão. quando — isto sim — era ca.^ode receberem uma indenização
lvna Mendes de .Moraes Duvivicr— Rio de Janeiro (RJ).

Munido de um cheque c ranome do Tesouro do Município doRio de Janeiro, não consegui que aagência coletora da Rua Barata Ribeiro. 167, esquina de Rua Duvivler
quitasse minha guia do imposto
predial, com mais de 100% de au-mento. Mesmo cardíaco, tive de an-dar até a agência do Banco Itaú'Av. Copacabana, 115) onde fuiatendido com presteza com o mes-mo cheque. Para que servem as co-letorias estaduais? Vinícius Mene-«es de Araújo Jorge — Rio deJaneiro (RJ).

Imposto (lo ronda

No Manual da Pessoa Física
deste ano há, entre as itens 32 e34, uma rubrica sem número — Ou-tros Rendimentos — e nâo há nomanual nenhuma instrução a s«urespeito. Como é que o Fisco irá cal-cular o valor declarado pelo con-tríbuinte nesse item? Além di&so,
nao ha nenhum espaço para se dis-criminar a origem do valor decla-
rado. Em Abatimentos, foi permiti-do ao inquilino deduzir de aluguel
até o máximo de Cr$ 7 mü 200. On-
de é que existe residência por Cr$
600? So em favela. Por que o con-
tribulnte náo pode descontar o im-
posto pago no ano a que se refere
a declaração? Não se desconta a
contribuição sindical, o INPS etc?
Por que não se estuda um desconto
na fonte mais técnico e se dispensa
a declaração? Poderia ser tornado
tun desconto na fonte obrigatório
para todas as rendas (aluguéis, ju-ros de todos os tipos, lucros em boi-
sas etci. Abel de Oliveira Ávila —
Rio de Janeiro (RJ).

As cjrijs dos leitoras strio publicjdas
si suando tiverem assinatura, nom* com-
plala a lagival, • endereço. Todos aslai
dados sarão devidamente, verificados.

i. A. JORNAl OO BRASIL, Av. Brasil, 500
(ZC 08). Tel. Rada Interna: 264-4422 — End
Telegráfko: JORBRASIl. Tal.x números
21 23690 a 21 23262.
Assinaturas: Tel.: 264-6807.
SUCURSAIS

Sio Paulo — Av. São luis 170. loja 7
Tel.: 257-0811.
Brasília — Setor Comercial Sul — S.C S. -
Quadra 1. Bloco K. Edifício Denasa, 2° and
Tel: 250150.
Belo Horiionte - Av. Afonso Pena, 1 500.
7." and. Tal.: 222-3955.

Niterói - Av. Amaral Peixoto. 116 talas
703/704 - Ed. Ribe.ro Junqueir. - Tal.:
722-1730. Administração: Tal.: 722-2510.
Curitiba - Rua Presidente Faria, 51 - Conj.

I 103/05 - êd. Surugi. Tal.: 24-8783.
Port, Alegra - Av. Borges de mederos,°I5. 4.» andar. Tal.: Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-3547.

Salvador - Ru, Ch.!,. 22, ./ I 602 Tal.:
3-3161.

Reci». - Rua Sete da Setembro. «2. 8.° ar*
dar. Telefone: 22-5793.

CORRESPONDENTES

¦aa Vista, Ris Branco, Manaus, Belém, Sio
luis, Teresina, Fortaleia, Natal, João Penoe,
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vitória, Floriano-
polis, Goiânia, Washington, Nova Iorque,
Paris, Londres, Roma, Moscou a los Angeles.

SERVIÇOS TEIEGRÁFICOS

UPI, AP, AFP. ANSA, DPA, Reuters a EFE.
SERVIÇOS ESPECIAIS

The New York Times, The Economist. Lt»
P'eit e lhe Times.
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Universidade, a grande muda
- n

A 
essência da universidade é
a sua ligação intrínseca e
produtiva à coletividade, quea gera e sustenta. Mas que exige

em contrapartida uma retribuiçãoefetiva que nenhuma outra lnstl-tulção pode oferecer e fornecer.
Desde as suas origens medle-

vais, ela desempenhou esse papel.Basta lembrar a criação da ílloso-fia cristã, através de debates noselo das universidades de Paris, Bo-lonha, Pádua, Oxford, entre outras.Ai é que se travavam as discussões
em torno das questões disputadas,
que envolveram o platonlsmo e o
arlstotellsmo, com, entre muitos,Alberto o Grande, Averroes, Tomás
de Aquino, Duns Scot, Occam. A
Filosofia, ancila da Teologia, cons-
titula, com ela, um bem comum,
que caracterizou a sociedade teo-
cèntrica medieval, e que ela exigia
e enfatizava. Os debates filosóficos
e teológicos eram tudo na vida me-dieval e os grandes da Inteligência
situavam-se no ápice da sociedade,
respeitados como seus lideres ver-
dadelros. A Universidade era a ins-
tituição cultural de então, como a
de Paris entre os séculos XHI eXVI.

No Renascimento, Igual fun-
ção exerceram. E o deslocamento
do prestigio da de Paris deveu-se,
precisamente, ao fato de não haver
acompanhado, ao contrário com-
batido, o ritmo da marcha no sen-
tido do Humanismo. E' lnteressan-
te assinalar que a tentativa fra-
cassada de D João IÜ de fazer ins-talar o Humanismo em Portugal,
ou antes, em Coimbra, fez-se pormelo dos bor_e.esea (da Unlversl-
dade de Bordéus). André de Gou-vela à frente.

Sempre foi de vanguarda a po-sição da Universidade. Atualmente,
o universitário é o grande intclec-
tual nos centros avançados de cul-tura. Durante a última Grande
Guerra, nas Universidades norte-americanas é que se forjaram os
principais progressos cientifico» •tecnológicos, aos quais se deveu avitória contra o nazl-íasclsmo. Foi a
Universidade que venceu a Guerra.

K ainda hoje, dizia recentemente
um escritor inglês, é num eixo ima-
Klnárlo entre Boston e a Califórnia,
passando por Nova Iorque e Wash-
ington, nos centros universitários
dessa linha, que está a maior con-
centração de cérebros do mundo,
pesquisando, discutindo, produzln-do ciência, cultura, saber. Por Isso
é que espanta o progresso tecnoló-
gico do pais a todos os que o vlsi-
iam periodicamente. A Unlversida-
de é criadora de competência, deknoic-hew.

Que fa. a cinqüentenária Uni-versidade brasileira? Qual o seu
papel no desenvolvimento do pais?Que fornece ao bem-estar, ao pro-gresso da comunidade? Que função
desempenha além do rotineiro for-neclmento de diplomados de pre-caria formação profissional e téc-nica? Refletir sobre isso, obrigação
e direito dos que compreendem ovalor da instituição e têm cons-
ciência da responsabilidade emrelação ao futuro do pais, o queeqüivale a pensar sobre a sua ju-ventude, que ela deveria prepararconvenientemente, refletir sobre
isso não pode senão fazer-nos pes-simistas e preocupados. E' que a
Universidade brasileira é a grandemuda. E' o próprio silêncio. E" ainstituição sllente quanto a todos
os grandes problemas nacionais,
quando poderia estar produzindoum, impacto sério no desenvolvi-
mento.

O grande equivoco a marcar aexistência da Universidade brasi-
lelra reside na errônea concepção
que a reduziu a órgão exclusivo de
ensino para a formação proflsslo-nal, descurando seu objetivo fun-
damental de centro de pesquisa ecriação de cultura. Dai a sua mudez
como Instrumento indispensável ao
progresso,

Uma distinção há que ser fei-
ta de inicio. Quando se afirma quea Universidade é muda, não se quersignificar que inexlstem figuras
universitárias Isoladas em atlvida-

de produtiva fecunda. O que se exl-
ge, contudo, é que a Universidade
se pronuncie cm caráter lnstltuclo-
nal, como um todo, como entidade.
No Brasil, as Forças Armadas, oitamarati, o empresariado, possuemesse espirito institucional e atuam
em função dele. Que tem feito aUniversidade em relação a nossos
problemas capitais?

No tocante à nosologla brasllcl-
ra, o pouco existente é de inlclatl-
va pessoal, de pesquisadores e clen-tistas isolados. Aí estão a esqulstos-
somose, contaminando 10 milhões
de brasileiros, e a doença de Cha-
gas, 5 milhões, sem que sala qual-
quer contribuição da Universidade,
qualquer esforço ou palavra deorientação como empreendimento
ou iniciativa institucional. Aliás,
de modo geral, o pesquisador que
porventura esteja trabalhando em
qualquer terreno, solitariamente edesasslstldo, atua como verdadeiro
consplrador ou guerrilheiro, malvisto e ás vezes encarado como fu-rador da greve geral da lnoperan-
cia, Porque, na Universidade, quemquer fazer algo é assim considera-do, é um criador de problemas, In-cômodo, brigador, relvlndicadorimpertinente, se não um louco. Ar-

Afrãnio Coutinho

risca-se a ser punido, mesmo comrelevantes serviços á Instituição. Só
é bem visto, tido como sensato e
equilibrado, o que nada faz, nada
pede nem exige meios de traba-
lhar. Náo trabalha nem deixa tra-
balhar. Mas está sempre aberto àsconcessões ilegais, às proteçõesimorais, às traficanclas de favo-res.

No que concerne à tuberculose,
o ploneirlsmo de Clementlno Fra-
ga, ao criar o primeiro curso de
pós-graduação na especialidade,
precisou localizá-lo em estabeleci-
mento hospitalar estranho à Uni-versidade, o Hospital Sáo Sebastião.
E a causa de seu pedido de apo-sentadorla, ainda em plena mafe-rldade, decorreu de compreensível
desencanto. Que o grande herdeiro
do seu nome e valor nào venha ater o mesmo destino relativamente
à Instalação e funcionamento dohospital universitário da Unlversl-dade Federal do Rio de Janeiro sãoos votos de todos os que o admirame prezam.

Mas a maior obra da tisiologlabrasileira foi realizada por esse no-tável José Silveira, na Bahia, como seu IBIT e o hospital de pneumo-logla, construidos à revelia e forada Universidade. Também ele, de-sencantado, aposentou-se preço-cemente da sua escola, por sinal de
grande tradição na pesquisa medi-co-tropical.

Que faz a Universidade em re-lação ao problema da nutrição, bá-slco em nossa vida de povo subnu-trido? Aí estão os defeitos e tabusda nossa alimentação, que deve-riam ser enfrentados de maneira
plurldlsclpllnar no âmbito da Uni-versidade. Conhece-se o esforçoisolado de Nelson Chaves, no Re-clfe, e oxalá ainda não tenha de-sanlmado.

No campo da Física, ao regres-sar ao Brasil depois de sua grandedescoberta, o que a Universidade
ofereceu a César Lates foi um can-to de laboratório onde lhe faleciamtodos os meios, o que o obrigou afundar o magnífico Centro Brasi-lelro de Pesquisas Físicas. E por fa-lar nesse setor, qual o subsidio da

Universidade concernente ao Açor-do Nuclear no sentido de apoiar oGoverno na defesa de um projetodecisivo para o desenvolvimentonacional? Quanto ao problema daenergia, vital para o nosso futuroa Universidade nada afirmou comoentidade, com o seu prestigio emJogo. O mesmo até hoje relativa-mente à sociologia urbana e rural,a comunicações, transporte, meio-ambiente (o desmatamento, feito,com espirito predatório, está llqui-dando as nossas florestas e secan-do os rios), analfabetismo, ensinosecundário, genética de plantas ali-mentidas, tráfego urbano, patolo-
£la da3.megalop0.es, etc. Ainda es-tá calada ante o cataclismo da cri-se dos combustíveis. Que investiga-
ções se estão realizando nesses dl-versos campos? E a Reforma Judl-ciaria, houve uma ausculta inter-na que produzisse uma opinião daUniversidade, a respeito das dlmen-sões social e política desse proble-ma crucial? A economia, esta viveem mãos dos tecnocratas, sem quea Universidade se faça ouvir. Elanão tem presença tampouco nos
problemas Internacionais, como,
para citar um exemplo, o das dlíe-renças entre os povos hispânicos daAmérica e o Brasil, o que leva aadotar-se a rubrica improcedente
e Inadequada dc "América Latina"
para cobrir toda a área. Nem mes-mo em relação ao seu problema vi-
tal, o do estatuto do magistério, es-trutura e salários do professorado,a Universidade teve coragem de
pronunclar-se, omitindo-se pelosseus órgãos mais altos e responsa-
vels, o que redundou numa solução
deficiente e Insatisfatória.

A Universidade hoje, no mun-
do, representa um Poder — o daitüelígentzia. Ela corporlfica a in-
teltgentzia como força e estrutura

de Poder — dos mais importantes
do mundo moderno. Outrora, o Po-
der Intelectual competia aos escrl-
tores, Jornalistas, sábios, clérigos.
Hodiemamente, cabe aos unlversl-
tárlos. que formam, como diz Man-

nhclm, um grupo socialmente des-vinculado e autônomo em relaçãoaos demais, acima e entre os quaisse Individualiza e exerce as suasaltas funções.
Enquanto isso, que faz a Uni-versidade no Brasil? De formaçãoImprovisada, de faz-de-conta, ve-

geta, rotlnlzada, rotineira, sem voa(náo porque a proíbam, mas por-que ela não tem o que dizer), va-' ã>iã, medrosa, pusilânime, sem "ts-
pírlto de corpo", sem animo cole-tivo, sem personalidade nem cará-ter institucional. Alguns de seusmembros agem, mas exclusivamen-
te em termos pessoais e isolados.Como entidade, como corpo, ela é,todavia, silenciosa, sem presençana vida brasileira. E' uma triste eatrasada, esgotada e natlvelharepartição pública, simples expedi-dora de diplomas, com professoresque, com raras exceções, não sãoacholars, mas, funcionários públi-cos biscatetros, quase amanuenses,

e reitores que são meros chefes derepartição.
Em multas delas, por obra e

graça de medíocres e desprepara-
dos dltadorezlnhos de subúrbio, quefariam as delicias no filme o Di-tador de Chaplin, a vida unlversl-
tária é reduzida a cochlchos debastidores, a conchavos de coude-larla, a manobras subalternas paraa manutenção do Poder das pato-tas e grupelhos de áulicos, com aadministração reduzida ao engave-tamento dos problemas e dlstrl-bulção de benessjm. regalias e fa-vores.

E assim não tem vez a capacl-
dade criativa, lnexlste a produtl-vldade de cultura, a ciência e atecnologia não chegam a tornar-se
úteis à sociedade, a especulação íl-losóílca, as humanidades se estio-Iam e ausentam da Universidade.
Dal a apatia nas respostas aosapelos e programas governamen-tais no sentido de dlnamlzá-la <engajá-la no processo do desenvol-vlmento nacional. E o país se en-trava e nào objetiva o seu destinohistórico.

A fiscalização do
Tribunal de Contas :x

jmtmkASSADOS dois anos da
AWm9^ fusão entre os antigos-Mt- Estados da Guanabara e

do Rio de Janeiro quase todos os
efeitos resultantes desse impor-
tante evento têm sido analisados
e debatidos. Um, entretanto, nâo
mereceu, ainda apreciação mais
aprofundada. Relerlmo-nos à
implantação do novo sistema de
fiscalização orçamentário-flnan-
ceira em seus dois aspectos: o
controle interno sob a respon-
sabilidade de órgãos para isto
criados dentro da própria estru-
tura administrativa de cada um
dos três Poderes, a fim de "criar
condições indispensáveis para
assegurar a eficácia ao controle
externo e regularidade á realiza-
ção da receita e da despesa" e
o controle externo a cargo do Po-
der Legislativo, com o auxilio do
Tribunal de Contas,

Este novo sistema de ftscalt-
zação foi implantado em função
da reforma administrativa, leva-
da a efeito no novo Estado nos
moldes da adotada pela União.
Com o advento da Constituição
Federal de 1967, o Governo da
União baixou, no mesmo ano,
decretos-leis reestruturando os
órgãos da sua administração e o
seu próprio mecanismo, inclusive
o Tribunal de Contas, adaptando
a fiscalização à nova sistemática
administrativa.

As alterações no sistema de
fiscalização implicaram, inclusi-
ve, a exigência de mudança de
mentalidade por parte dos fun-
cionários e dos próprios Minls-
tros da Corte de Contas da
Uniáo. A necessidade de mudan-
ça de hábitos na maneira de
pensar e agir dos servidores e
dos Integrantes do Tribunal de
Contas da União encontrou, po-
rem, certa resistência inicial.
Dai ter o eminente Ministro Vlc-
tor do Amaral Freire, em diver-
sas oportunidades, ressaltado
que, para maior eficiência do no-
vo sistema de fiscalização, era
necessário adquirir a mentalida-
de adequada, desvencilhando-se
do saudosismo.

No atual Estado do Rio de
Janeiro, pela legislação pós-fu-
são. elaborada, como te disse,
tendo por paradigma a da União,
foram criadas as Inspetorias de
Finanças e a Auditoria Geral do

José Fontes Romero

Estado, cabendo às primeiras a
execução orçamentária, finaneci-
ra e patrimonial em todo» 01
seus aspectos, e à segunda, éft-
tre outras relevantes atribuições,
a emissão dos certificados de au-
ditorias, que se constituem em
peça indispensável quando do
exame das tomadas e prestações
de contas. Há, também, que se
ressaltar a criação das Contas
Ünicas de Recursos a Utilizar,
pelas quais o montante credita-
do a cada Secretaria ou órgão
limita o seu poder de gasto.

Cada órgão da administra-
ção, tendo os seus recursos orça-
mentários c financeiros próprios,
permite ao Tribunal de Contas
exercer uma fiscalização mais
eficiente, porquanto ficam cen-
tralizados todos os elementos
concernentes à sua execução or-
comentaria, financeira e patri-
montai, inclusive os relativos à
respectiva escrituração contábil.
Além disto a adoção do Plano de
Contas Único, para os órgãos da
Administração Direta, uefo en-
selar segurança ao exame * á
análise das peças contábeis por
parte dos controles interno e ex-
terno.

Outro aspecto a ser ressal-
tado é o de que, com o implan-
tação do aludido Plano único de
Contas, sâo sempre contabiliza-
das as entradas de material nos
almoxarifados, bem como as sai-
das, devendo os almoxarlfes rea-
lizarem inventários semestrais
dos materiais sob a sua guarda.

Com base nesse sistema, o
Tribunal por meio de inspeções
— ordinárias, especiais e extra-
ordinárias — exerce ampla lis-
calização sobre todos os atos e
latos que praticarem os orde-
nadores de despesa, colhendo
dados para oportuno exame c
julgamento das tomadas de con-
tas e das prestações de contas
que lhe sáo encaminhadas, nos
prazos previstos em lei. O siste-
ma, além de desafogar o Plena-
rio, que, livre do excesso de pa-
péis, pode concentrar-se no exa-
me de matérias realmente Im-
portantes, permitiu a agilização
dos negócio» da administração
que não mais precisam esperar
a manifestação prévia do Tribu-
nal para a sua realização, seja
para a execução de obras e ser-

viços ou para a aquisição de ma-teriais.

As inspeções, realizadas sem-
pre in loco, dão condições á Cor-
te de Contas de acompanhar de
perto, a qualquer tempo, todas
as fases da administração llnan-
ceira do Estado. O Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro, por intermédio dos órgãos
técnicos de sua Sccretaria-Gerat,
inspecionou no ano findo todas
as Secretarias e as Autarquias
do Estado, bem como 03 Tribu-
nais de Justiça e Alçada, a As-
sembléia Legislativa e o Conse-
lho de Contas dos Municípios.
Examinou-se a legalidade da
realização ou dispensa de licita-
çóes; o empenho e a liquidação
da despesa e o pagamento; a
concessão e a comprovação de
adiantamentos; contratos, con-
ventos, etc; a entrada « • saída
dos materiais nos almoxarifados,
bem como a existência física dos
mesmos, abrangendo enfim to-
dos os aspectos da administra-
ção. E' de salientar que esse tra-
balho é feito por amostragem,
mas os índices de verificação
ultrapassam de multo aqueles
geralmente recomendados.

Igual trabalho continua no
corrente ano, já agora disclpli-
nado por deliberação recente,
instrumento atualizado « frutoda experiência adquirida. Além
das inspeções ordinárias, feitasrotineiramente, ela permite ins-
peções especiais, para dirimir
dúvidas ou omissões em processosremetidos ao Tribunal, e extra-
ordinária, para fato certo e de-
terminado ou para verificar a
execução dos contratos.

Por fim, deve ser ressaltada
uma das principais atribuições
do Tribunal de Contas que é a de
examinar e dar parecer prévio
sobre as contas que o Governa-
dor presta anualmente. Além
disso, o Tribunal de Contas re-
gistra as concessões iniciais de
todas as aposentadorias, refor-
mas e pensões. Em 1976 foram
julgados 1 mil 752 processos des-
ta natureza.

Só os desatentos e saudosis-
tas inconseqüentes não vêem a
eficácia do atual sistema de fis-
calização implantado no novo
Estado do Rio de Janeiro.

O Sr José Fontt. ftom.ro i P.#.
lidam* do Tribunal d* Contai
do Estado do Rio do janairo.
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Calculadora Eletrônica Sharp EL-8016-R
De Cr$ 379Modelo com 8 dígitos grandes.

Executa as 4 operações com a má-
xima rapidez e eficiência. Raiz
quadrada, constante automática e
tecla para cálculo direto de per-
centagem. Leve, compacta e fácil
de operar. Funciona com 2 pilhas
pequenas.

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS pela Rua Bambina, 115.
SATISFAÇÃO OAKAMTMA OO BEO" D1NHKJBO DE VOLTAI SE A COMfBA KAO AGEADAB, NOS TBOCAMOS OV MBÉmÍ

DIARIAMENTE DAS 9:00 1$ J2.00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 ÀS IfcJO HOBAS.
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RFF ameaça Tamoyo regressa de Jsrael
100 famílias depois de visitar várias
de despejo cidades por duas semanas

A Rede Ferroviária lnl-
ciou o cadastramento de
cerca de 100 famílias que
ocupam terrenos da Cen-
trai do Brasil, no Parque
Boaventura, em Nova Igua-
çu, onde será construída a
ferrovia Santa Cruz—Aus-
Un. As Imobiliárias respon-
sávels pela venda Ilegal das
terras serão processadas e
as famillas estão sendo avl-
sadas que poderão ser des-
pejadas.

A nova ferrovia, de 32
quilômetros, será construída
para atender à zona lndus-
trial de Santa Cruz e por
ela passarão todos os trens
que transportam minérios.
Será também eletrificada
para uso pelos trens de pas-
sagelros quando ocorrerem
acidentes nos ramais de
Japeri e Nova Iguaçu.

Os terrenos estão aban-
donados há 45 anos e nele
foram construídas casas re-
sidenclals e comerciais, ofl-
clnas e até garagem de ônl-
bus. A maioria dos proprle-
tárlos sabe que ocupa terre-
nos da Eede Ferroviária,
mas os moradores do Par-
que Boaventura se dizem
ludibriados por algumas
Imobiliárias que há cinco
anos lotearam parte do ter-
reno.

Cerca de 100 famillas cs-
tão ameaçadas de serem
despejadas. Há cinco anos
o preço de cada lote era de
CrS 8 mil 600, a prestações.
Atualmente as imobiliárias
estão cobrando Cr$ 45 mil
à vista ou Cr$ 55 a presta-
ções. Todos possuem do-
cunientos de propriedade ou
de promessa de venda feito
no 5.° Oficio do Registno de
Imóveis da 2a. Clrcunscrl-
ção, em Nova Iguaçu.

Os funcionários responsa-
veis pelo cadastramento
nào Informam com exatidão
as medidas que serão toma-
das pelo Departamento Ju-
ridico da Rede Ferroviária,
nem quando será Iniciada a
construção da nova ferro-
via Eles apenas aconselham
os moradores a tomarem
providências para evitarem
o despejo. Em algumas ca-
sas eles foram proibidos de
entrar para medir o ter-
reno.

A Imobiliária que loteou
maior número de terrenos é
a Hélio Aguiar Empreendi-
mento, com escritório na
Rua do México, 74, grupo
802. Ontem nenhum funcio-
nárlo quis prestar informa-
ções, alegando que o ca-
so "está entregue aos advo-
gados da firma". Os mora-
dores do Parque Boaventu-
ra se reuniram domingo pa-ra discutir o caso, e con-
cluiram que táo logo sejam
informados oficialmente do
despejo Irão ã policia paradar entrada de queixa cri-
me contra as Imobiliárias.

EsStado de
Hugo Bidet

Após visita oficial de duas semanas a Israel,
com pernoite em Paris, regressou ontem ao Rio,
viajando de Concorde, o Prefeito Marcos Tamoyo,
em companhia de sua mulher, Sra Belita, e do chefe
do Cerimonial, Marcelo Moretzsohn. Sobre a via-
gem disse "ter sido bastante proveitosa" e, sobre
política, "que só a bordo do avião soube de maiores
detalhes a respeito da reabertura do Congresso
Nacional".

Recebido no Aeroporto Internacional do Ga-
leão por sua mãe, Dona Odila, cinco Secretários,
o chefe de Gabinete e vários auxfliares, o Prefeito
Marcos Tamoyo, ao comentar a hospitalidade is-
raelense, disse que visitou aquele país de Norte a
Sul, e manteve contatos com os prefeitos de Telaviv,
Jerusalém e Toluca e com o Presidente de Israel"que tem um nome complicado" (Ephrain Katzir).
A ESPERA tinha sido a convite do

próprio Governo de Israel".
— Durante uma semana

i foram dua.s, porque ele
partiu do Rio no dia 2, um
sábado) viajamos aquele
pais de Norte a Sul, obser-
vando obras que estão em
execução em Telaviv, por
exemplo, onde se processa
uma reforma urbana. Levei
comigo exemplares do nos-
so Código de Obras c as
Posturas da cidade para
oferecer aos prefeitos da
Capital e também de Jeru-
salém, onde permanecemos
dois dias. Mantive contatos
com vereadores e prefei-
tos, trocando ainda infor-
inações com o Governador
de Telaviv. A Belita foi re-
cebldà pela Sra Lra Rabin.
mulher do Primciro-Mlnls-
tro Yltzhak Rabin e depois
tivemos um contato com o
Presidente de Israel, que
tem um nome complicado
(Ephrain Katzir) — disse.

se agrava
Agravou-se o estado de

saúde de Hugo Bidet. que
na teçça-felra passada ten-
tou o suicídio, com um tiro
na boa. Os siiéd.:o. Alfreoo
Abdalla e Daniel Stll classl-
ficaram seu prognóstico de"imprevisível", dado que a
bala, ao alojar-se no cére-
bro, provocou meningite,
perda da audição e da vi-
são.

O agravamento começou
a se acentuar ontem, de
manhã, quando Hugo Bidet
foi transferido da Unidade
Intermediária para o Cen-
tro de Tratamento Intensl-
vo. do Hospital do INPS,
em Ipanema. Devido & vas-
ta área afetada pelo tiro,
os medico- «i.side.m que"0 agravamento já era de
se esperar".

A sala víp do Aeroporto
Internacional do Galeão foi
franqueada às autoridades
e aos parentes que foram
esperar o Prefeito. Entre
os presentes, os Secretários
Felipe Cardoso (Saúde),
Paulo de Aqulno (Admlnls-
tração), Pedro Toledo Plz-
za (Turismo), Orlando Fe-
liciano Lieão (Obras) e Ro-
naldo Mesquita (Fazenda),
além do subsecretário de
Planejamento, Fernando
Portela, do chefe de Gabi-
nete César Seróa da Mota e
do presidente da Riotur, Vi-
tor Pinheiro.

Quando faltavam cinco
minutos para a chegada do
avião (14h55m) todos se di-
rigiram à pista, para o de-
sespero dos responsáveis
pela segurança do aeropor-
to, que comentavam entre
eles que aquilo era proibi-
do.

Já na pista, assistindo
também à aterrissagem do
Concorde, o Secretário Mu-
nlclpal de Turismo, Pedro
Toledo Pizza, comentava:"Isto é que é paisl Olha co-
mo todos estão aqui, apesar
de haver um esquema de
segurança. Tem até crlan-
ça." O presidente da Riotur,
Vitor Pinheiro, concordan-
do com o comentário, re-
trucou: "Este pais é mara-
vilhosol"

A CHEGADA
O Concorde aterrissou às

15h e, antes niesmo de des-
ligar as turbinas, algumas
pessoas, entre elas o chefe
de Gabinete, Seróa da Mo-
ta, se adiantaram em dire-
ção à escada. O primeiro a
descer, depois de alguns
estrangeiros com pesados
casacos de lá, foi o chefe
do Cerimonial, Marcelo Mo-
retzsohn; em seguida, des-
ceram o Prefeito Marcos
Tamoyo e sua mulher.

Após os cumprimentos —
havia cerca de 50 pessoas
na pista — todos se dirigi-
ram á sala Vip. Logo ao
entrar, o Prefeito Marcos
Tamoyo foi cumprimentar
o Embaixador da França no
Brasil, Sr Michel Legendre,
que fora esperar o presi-
dente do Conselho Superior
da Cooperação e Ministro
da Função Pública, Mau-
rice Ligot, que também veio
no Concorde (ele manterá
uma série de contatos ofi-
ciais).

Enquanto os passageiros
e as bagagens eram libe-
rdas por um agente de se-
gurança da Prefeitura, to-
dos queriam saber do pre-
feito detalhes da viagem.

Disse, então, que "a nos-
pltalldade israelense foi e.x-
cepcional, Já que a viagem

POLÍTICA

Sobre a crise política em
Israel, disse o Prefeito Mar-
cos Tamoyo que nem deu
para notar, já que foi ape-
nas um candidato que dei-
xou de ser candidato (o
atual Primeiro-Mtnlstro
Yltzhak Rabin retirou sua
candidatura à reeleição, de-
vido a um escândalo).

Quanto a política brasi-
leíra. comentou o Prefeito
que "soube da reabertura do
Congresso Nacional através
de um contato telefônico
com o Embaixador do Bra-
sll. em Israel (Telavivi. Mi-
guel do Rio Branco, sábado,
pela manhã, mas os deta-
lhes só com a leitura dos
jornais, Já a bordo do Con-
corde. A minha opinião?
Olha, eu nem II direito so-
bre as reformas.

O Secretário Municipal de
Planejamento, Samuel Szty-
glic, que também o acom-
panhou na viagem e "serviu
além de auxiliar como um
exceUntc intérprete" per-manecerá em Israel até o
final do més, em caráter
particular.

A DESPEDIDA

Já sem o blazcr de lã, se-
guro no braço, o Prefeito
Marcos Tamoyo despediu-se
de todos ainda no saguão do
aeroporto, embarcando no
Galaxie da Prefeitura, cha-
pa particular, em compa-
nhia de sua mulher e da
mãe.

Enquanto os que ficaram
também se despediam, um
do? que foram receber o
Prefeito distribuiu a todos o
seu cartão de visitas onde se
lia: Assembléia Legislativa
— RJ. José Miguel, Depu-
tado Estadual, Arena.

Viaduto
reabre ao
trânsito

O acesso do Elevado Pau-
Io de Frontin à Praça da
Bandeira, Interditado pa-
ra que dois guindastes da
Companhia Siderúrgica Na-
cional — um de 125 outro
de 300 toneladas — colocas-
sem quatro vigas da Linha
Vermelha, foi restabelecido
ontem, ás 16h, o que ainda
prejudicou quem foi do Tú-
nel Rebouças ao Maracanã.

No Viaduto dos Fuzileiros,
o transito reabriu às 7h,
mesmo antes de colocada a
última das quatro vigas que,
Juntas, pesam 140 toncladr.-;.
correspondem a um vão de
34 metros e exigiram mil
parafusos para fixação. Os
trabalhos começaram sexta-
feira, duraram 46 horas e
empregaram 50 homens.

Avenida é
liberada
no Mourisco

Três faixas da Avenida
das Nações Unidas (prata
de Botafogo), Interditadas
para obras na passarela do
Mourisco, serão liberadas
hoje de manha, quando ter-
minarão a colocação do
forrlmão o a soldagem ex-
terna da estrutura. Com a
Interdição, apenas uma
faixa da passagem do Cen-
tro para Copacabana.

Ontem de manhã. 25 ope-
rárlos trabalhavam na pas-
sarela, número que caiu pa-
ra 15 à tarde c mais ainda
à noite, pois "a maioria es-
tá trabalhando de.sde sexta-
feira sem parar". Os operft-
rias não sabiam quando as
obras terminarão, mas a
partir de hoje faltam ape-
nas as soldagcns internas, a
pintura c o acabamento fl-
nal.

Alemão traz

Faria Lima não dá em 1977
prioridade ao final da
Auto-Estrada Lagoa-Barra

Considerado Inicialmente urgente e prioritário,o trecho final da Auto-Estrada Lagoa—Barra não
será construído este ano, embora o DER continue
estudando as cinco alternativas da obra. O Governo
de Faria Lima considera prioritárias as melhorias
na Avenida Brasil, a conclusão da Linha Verde e as
duas linhas do Metrô.

Continua, pois, sem solução um impasse quedura há 10 anos, envolvendo o DER e a Pontifícia
Universidade Católica. Enquanto isto, pelo menos
nos próximos dois anos, o tráfego em direção à Barra
uifjTjlica ainda estará sujeito aos congestionamen-
tos da Rua Marquês de São Vicente e da Avenida
Niemeyer.
SEM PRESSA

Incineradores deixam de
funcionar hoje e Comlurb
vai recolher todo o lixo

Hoje, último dia de funcionamento dos Incine-radores, os caminhões da Comlurb começam a reco-lher cerca de 10 mil toneladas de lbco acumuladasneste fim de semana. A partir de amanhã, com adesativação dos incineradores, aproximadamentemais mil toneladas serão acrescidas ao lixo produzi-do diariamente na cidade — cinco mil toneladasO Secretário municipal de Obras, Orlando Feli-ctano Leão, considera injustificado o medo da popu-laçao quanto a uma possível proliferação de ratosnos edifícios que substituíram a incineração do li-xo pelo recolhimento da Comlurb. Lembrou que emmuitos prédios foram encontrados ninhos justamen-te atras das caixas de incineração, que atraíam osratos por causa do calor.

Telefone para
264-6807
e faça uma

assinatura do
JORNAL DO BRASIL

soluções
,5

de verde
Porto Alegre — A falta de

verde, que contribuiu para
uma redução na porcenta-
gem de oxigênio, é preo-
cupação da maioria das
grandes cidades do mundo
— e multo grave em Sttut-
gard, para a qual é apon-
tada uma solução revoluclo-
nária: recobrir as paredes
dos edifícios de grama e
plantar árvore nos telha-
dos.

O prof. Rudolf Doernach,
diretor cio Instituto Alemão
de Biotectura, que está em
Porto Alegre para uma sé-
rle de conferências sobre o
problema do verde nas cl-
dades, diz tjue a nova téc-
nica, chamada de everdeci-
mento, é resultado de dea
anos de pesquisa na Alemã-
nha, envolvendo a biologia,
a botânica c a arquiteciu-
ra — a biotectura.

BRASIL

Para o Brasil, o pror.Doernach aponta o mar co-
mo solução mais econômica.
O aproveitamento de micro-
organismos marinhos solldl-
ficados e moldados com ba-
lões da plástico ate adqul-
rirem forma de casa. O
processo já esta sendo apii-
cado numa aldeia modelo
do Delta do Reno, na Fran-
ça."O melhor engenheiro que
existe não é o homem, mas
a natureza", afirma o cien-
tlsta, destacando a vanta-
gem do homem se virar
mais para o melo que o ro-
dela, em busca das soluções
para os seus problemas.
Aconselha, inclusive, o cul-
tlvo de certos tipos de ve-
getais, que podem ser apro-
veltados na construção de
casas.

Na sua última visita à
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, na semana
passada, o Governador Fa-
ria Lima, referindo-se ao
problema da Auto-Estrada
Lagoa—Barra, disse quenada no seu traçado está
definido, mesmo porque náo
há definição dos recursos
disponíveis para as obras;
Segundo seus assessores a
obra, provavelmente, náo
será Iniciada neste Gover-
no, "a nào ser que o Go-
verno federal libere recur-
sos específicos para a sua
execução".

O Secretário de Transpor-
tes, Josel Barat, diz que na-
da tem a declarar sobre o
assunto que, segundo seusassessores, permanece no
âmbito do Departamento de
Estradas de Rodagem. En-
quanto isto, no DER, o ir-
mão e chefe de gabinete do
diretor Antônio Carlos Pi-zarro, Ronaldo Pizarro,
afirma que as cinco alter-
nativas viáveis para o tre-
cho final da Lagoa—Barra
continuam sendo estudadas
detalhadamente e sem pres-sa, desde Janeiro último.

URGENTE E
PRIORITARL\

Em outubro de 1975, noentanto, o Governador Fa-
ria Lima considerava aconstrução do trecho final
da Líigoa—Barra urgente e
prioritária. Tanto, que de-
terminou a realização de
estudos a nível de projetofinal de engenharia, le-
vando em conta todas as
alternativas possíveis parao trecho em questão.

Uma delas é a sugestão
apresentada pela PUC, des-
vlando a estrada do seu
campus e fazendo-a passar
pelo alto do morro situado
atrás dos seus terrenos. A
proposta foi considerada
geometrlcamente viável
pelo Governador, mas exl-
ge a desapropriação de sete
casas e 13 terrenos de alto
valor comercial, ao longo
das ruas Embaixador Gra-
ça Aranha e Fellx Pacheco.

Além da sugestão da PUC,
a firma Engenheiros Asso-
ciados, encarregada destes
estudos, desenvolveu a ni-
vel de anteprojeto mais três
opções para o trecho. A pri-melra, é tuna solução in-
tetmediárla a mela encosta
do morro, poupando os ter-
renos da Universidade e os
Imóveis da Embaixador Gra-
ça Aranha e Fèilx Pacheco,
mas que exige modifica-
ções no Conjunto Habita-
cional Marques de São Vi-
cente.

A segunda alternativa
tanibém interfere no Con-
Junto Habitacional e se de-
senvolve próxuno ao cume
do morro. Do outro lado
deste, a meia encosta, pas-sa o terceiro traçado con-
siderado, desenvolvendo-se
logo abaixo do eixo da Em-
balxador Graça Aranha e
sacrificando uma reserva
florestal do Município ali
existente.

Além dos quatro antepro-
Jetos. entregues ao DER pa-
ra estudos em dezembro do

ano passado, continua sen-
do considerado o projetoelaborado em 1972 pelo De-
parlamento, cujo traçado
corta ao melo o campus da
í'UC, numa extensão de 700
metros, o qual, desde 1967,
quando se esboçou, provo-cou d reação contrária da
Reitoria da Universidade e
gerou o Impasse que dura
ate hoje.

DESEiVTENDIMENTO
DEMORADO

Quando comprou os ter-
renos da Rua Ma c,uès de
São Vicente, em 1951, a PUC
encontrou o projeto da Ave-
nida Olcgárlo Maciel, cor-
tando o futuro campus. O
mesmo projeto, aprovado
em 1940, impedira a Insta-
iação da Universidade do
Brasil no local. Modificado
em 1943, ele prevaleceu até
1972, quando foi substituído
pelo ailnhame.no da Auto
Estrada.

O impasse entre a Uni-
vcrsldade e o Estado come-
çou em 1967, ano da cons-
trução do Túnel Dois Ir-
máos. Em 1972. o então Go-
vernador Chagas Freitas
propôs á PUC ceder o Par-
que Proletário cm troca da
passagem pelo campus. O
Reitor da época, Padre Or-
mlndo Viveiros de Castro.
Ja se preparava para assl-
nar o acordo, quando foi
sub.stituido.

Com o novo Reitor, Padre
Pedro Veloso, as negocia-
ções voltaram a estaca ze-
ro. Entre outros argumen-
tos cie alegava que o Esta-
do oferecia apenas o uso do
Parque durante 10 anos, o
que não Interessava à Uni-
versidade. Nesse ano, os
alunos Iniciaram campanha
contra a estrada, que cul-
minou, em 1973, com a prl-sáo de quatro deles, quan-do distribuíam panfletos na
Marques de São Vicente.

A falta de entendimento
entre a Universidade e o Es-tado começou-se a coghar aIntervenção do Governo fe-
deral para resolver a quês-táo e. a considerar a La-
goa—Barra como prolonga-mento da Rio—Santos, en-
tão em fase de construção.
O Ministério dos Transpor-
tes porém, negou a possibl-
lidade de Intervenção e con-
firmou o acesso da BR-101
através da Avenida Brasil
e Ponte Rio-Niteròl.

Sam chegar a uma con-
clusão o Governo Chagas
Freitas transferiu o proble-
ma nara o seu sucessor, en-
quanto a reitoria da PUC
iniciou uma série de conta-
tos com o Grupo de Traba-
Iho da fusão. D"les resul-
tou uma proporá, a mesma
apresentada três vezes an-
terlormente e recusada co-
mo inviável, mas que o Go-
vernador Faria Lima man-
dou estudar e desenvolver.

A espera de uma defini-
çáo do traçado da Estrada
o projeto de urbanização da
orla da Lagoa Rodrigo de
Freitas está parado, no tre-
cho onde se situam a boate
Sucata, o Drive-In e um
teatro. Ali deverá terminar
uma via elevada, prolonga-
mento da Lagoa- Barra até
a Avenida Borges de Medel-
ros.

ACOMODAÇÃO

Embora a Comlurb ga-ranta que o aumento dovolume de lixo a recolher— em dias alternados —
náo criará problemas ao seuesquema de coleta — acompanhia Investiu es'e
aCo CrS 11 milhões e 500
mil na compra de mais 23
caminhões e contratou 112
garis — admlte-se peque-nas anormalidades. "E' a
fase de acomodação, nor-
mal a toda medida nova

que se adota", afirma o as-
sessor de Comunicação So-
ciai da empresa, Aiba
A th os.

Segundo ele. ess?s pro-blemas resultam, em parte,da desorientação de alguns
síndicos. "Para esclarece-
los como proceder" — aíir-
ma o assessor — "começa
a funcionar hoje outro Ser-viço de Instalações Domici-
hares, na Rua General Po-
Hdoro, 68, Botafogo". O ou-tro funciona na Rua Major
A vila, 358, Tijuca.

Estradas federais acusam
redução maior no tráfego
de carros de chapa branca

Mais que o de carros de passeio, o tráfego deveículos oficiais está diminuindo nas estradas fe-derats. Dados liberados pelo DNER, referentes àvia Dutra, mostram que nos três primeiros mesesdeste ano, comparadas a igual período de 76 otrafego de carros de passeio diminuiu 5.96', 
'en-

quanto o de oficiais caiu 22,74^;.' A diferença é ainda maior na Ponte Rio—Nite-roí, comparando-se os mesmos períodos- 1 68r; de
9nlí% na cífcul^!° de carros de passeio,' contra
h«1 na .de ,oflciai*' Durante o mês de janeirodeste ano tanto na ponte quanto na Via Dutracresceu o tráfego de carros de passeio; o decrésct'mo so foi registrado nos dois meses seguintes.
TENDÊNCIA

Embora os dados do DNER
sobre movimento nas estra-
das só passam ser obtidos,
com precisno, nas rodovias
sujeitas a pedágio — pois éregistrado a passagem de
cada veiculo, mesmo Isento,
como o caso dos oficiais —'
as percentagens que pod?mser calculadas valem, pelomenos, como uma tendeu-
cia geral para o pais. A Via
Dutra é a estrada de maior
tráfego.

Os técnicos acham prema-turo afirmar que o movi-
mento está caindo nas es-
tradas. em função de metas
de racionalização, preço de
combustíveis, maior uso de
transporte coletivo, etc. Um
Julgamento destes importa-
ria num período maior de

pelo menosobservação
um ano.

Foi, também, nos três prl-metros meses deste ano queultrapassou Cr$ 1 bilhão a
arrecadação do pedágio, em
três estradas federais. Na
Via Dutra, onde a cobran-
ça começou*êm 1972, a soma
acumulada até o final do
ano passado atingia Cr$ 551
milhões 223 mil 741. Na Oso-
rio—Porto Alegre, que co-
meçou em 1973, chegou a
Cr$ 39 milhões 752 mil 464.

Com os Cr$ 370 milhões
321 mil 752 arrecadadas na
Ponte Rio—Niterói, no pe-riodo 74/76. a soma globalarrecadado pelo pedágio é
Igual a Cr$ 961 milhões 297
mil 957. Quer dizer, no final
de Janeiro deste ano Já ti- -
nham passado CrS 1 bilhão
pelos cofres do DNER, pro-venlente da arrecadação.

CAMOS DE PASSEIO E VEÍCUIOS OfICIAIS
NA PONTE «lO-NITERÔI

Mi.

Jmeiro
Federe o

IOIAL

1»7*

Pmaio Oficiai* Panda

1977

(%) Ofits»i. (S)

30 265
28 696
25 82S
84 7S6

1 526
I 617
1 620
* 763

32 683
27 708
22 963
83 354

7.98 1 295
3,44 1 147

-11.08 I 356
1.68 3 798

-15.13
-29,06
-16.29
-20,26

Oki.: Dído. fosrwcido. pel a DNER. N. tiboli, (oi ulliii.do o triíego mi-
oo diirto.

CARROS Dl PASSEIO E VEÍCUIOS OfICIAIS
NA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

*::íi*4

"i*0
'»'• l»77

**• Panai» Oficiai* Pan.io (%) Oficiais (%) , , .

Jaotiso 9 304 160 9 453 1,60 126 -21,25.
Ftvtraíro 8 662 173 8 611 -0.58 117 -32 36
Mmjo, 7 214 ftS j 614 -22.17 134 -13.54

TOIAL 25 180 488 23 678 - 5.96 377 -2274

Okt.: Dado» do DNER. Tsaiai* do volum» mádio diirto da trifego, con»(-
átrèdoi ci qu»tro po»toi ae çwdégio.
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Clínicas de emagrecimento escondem seus riscos
Inlz Utzcri i\^y ^* ^^ ^^

Cada vez mais vigiado
nos Estados Unidos, seu
pais de origem, o Médicos
Slimming Center — que se
propõe a emagrecer rápida-
mente as pessoas, com um
tratamento a base de hor-
mônio feminino e dieta de
500 calorias diárias — busca
se fixar na America Latina,
onde as informações cienti-
ficas circulam com mais
lentidão.

Mas no Brasil, onde atua
há dois anos com 25 cliiü-
cas, o Médicos Slimming
Center está com sérios pro-
blemas. Seu método, apre-
sentado como inofensivo, c
combatido — tanto o hor-
mônio, que não tem efeito
garantido, quanto o baixo
regime calóríco, que, sem
acompanhamento médico
rigoroso, compromete a saú-
de e vigor do paciente. E
mais: especialistas sérios
afirmam que a gonadotrofi-
na — o hormônio — pode
estimular o crescimento de
certos tumores (câncer).

Cora uma clinica fechada
em 1965, cm São Cristóvão,
no Rio, pois apregoava —
e cobrava — por um serviço
de raios X que não funcio-
nava, além de dois proces-
sos em curso no Conselho
Regional de Medicina, o me-
dico Carlos Vieira de Frei-
tas dirige a Slimming Ccn-
ter. Apelando para a Provi-
dência Divina, ele garanteos "maravilhas" da gonado-
trofina, mas nem sempre
conta toda a verdade, além
de estar mal-informndo
cientificamente — o horniô-
nlo tem sérias contra-indi-
cações, mas ele nega, sem-
pre.

Legislação não
permite punição

Brasília — O Ministério
da Saúde Já enviou expe-
dlente a todas as Secreta-
rias de Saúde estaduais so-
licitando com urgência In-
formações sobre o funciona-
mento das Clínicas Sllm-

. ming Center, que servirão
de base a uma possível ação
flscallzadora e controladora
dos métodos nelas utiliza-
dos. Consta que, na legis-
lação vigente, não há um
Item sequer capa de endos-
sar uma ordem de fecha-
mento destas clínicas de
emagrecimento.

Embora a s autoridades
sanitárias federais mante-
nham certo recato em abor-
dar a validade dos métodos
usadas pelo Slimming Cen-
ter. sabe-se que a Injeção
aplicada nos clientes tem
como matéria-prima a uri-
na da mulher grávida, sem
licenciamento no Brasil e
que todas os efeitos são
desconhecidos. Por esse mo-
tivo, a clinica pode ser acu-
sada de fazer experiências
com seres humanos. Para
este caso, há legislação em
vigor.
NOVA LEI

Esta semana, toda a le-
glslaçáo sobre saúde foi
vasculhada pelas autorida-
des sanitárias, que não en-
contraram nenhuma forma
de agir sobre o funciona-
mento das clinicas de ema-
grectmento. Apenas a pro-
paganda falsa poderá ser
proibida, com base na nova
Lei de Vigilância Sanitária
de Medicamento, que veta
esse tipo de açáo. Como
ainda não foram aprovadas
as alterações dos valores
atuais das multas para tal
inlração, o Ministério da
Saúde só poderá aplicar as
que variam entre 1/3 até o
máximo de seis salários mi-
nimos (os novos valore»
sairão dentro de 30 dias).

As autoridades sanitárias
já começaram a esboçar
uma nova legislação, que
sanará o Impasse surgido
agora com as clinicas de
emagrecimento. Possível-
mente Incluirá um item exl-
glndo a assinatura de um
termo de responsabilidade
pelo paciente e pelo médico,
no qual ficará formalizado
o conhecimento por parte
do primeiro, de que o trata-
mento será feito com medi-
comentos de efeitos desço-
nhecldos, com o qual ele
concorda.

Caberá ao médico respon-
sável pela clinica prestar os
esclarecimentos necessários
aos clientes sobre a compo-
sição e Upo de matéria-pri-
ma empregado na injeção
que lhes será administrada.
Caso não obedeça a essa or-
dem, ele poderá ser enqua-
drado no Código de Ética de
Medicina.

Quanto a propaganda, se-
gundo os técnicos em saúde
pública, ela pode ser consl-
derada "de má fé", tendo
como respaldo apenas o po.
der econômico de u m a
grande rede internacional
de clinicas d e emagreci-
mento. Apontam como pro-
va dessa acusação "a com-
pra de páginas inteiras de
jornais, onde falam do pro-
duto empregado sem dizer
que desconhecem seus eíei-
tos, e ainda apregoam o mi-
lagre de emagrecer sete
quilos em três dias".

As promessas fáceis do Slimming
Sorriso amável, mãos lmpecavclmcnte ma-

nlcuradas e tendo atrás de si uma série de di-
plomas de honrarias, como a de Comendador
da Ordem da Solidariedade, e alguns diplomas
médicos, como o de um longínquo curso de en-
docrinologia, assistido em 1950, o presidenteda Médicos Slimming Center, Dr Carlos Vieira
de Freitas, mostra as vantagens de seu meto-
do de emagrecimento, que atribui às "sensaclo-
nais descobertas" do endocrinologista inglês
Albert Simmeons.

Afirma que trouxe o método para o Brasil
há dois anos. Consta de injeções diárias de go-nadotroflna coriônlca humana, também uma
dieta cientificamente balanceada de 500 ca-
lorlas diárias e "o apoio de nosso corpo espe-
cíallzado" —e pesagem diária.

Quantos psicólogos trabalham aqui
na clinica?

Bom, psicólogos nós-temos alguns quefazem part time e que percorrem as outras
clínicas. A pesagem diária, a injeção e a dieta
são suficientes para o tratamento e as pes-soas que seguem à risca as instruções ema-
grecem uma média de 11 kg em 23 dias. Após o
tratamento, os pacientes ficam voltando uma
wz por semana à clinica para controle, sendo
pesados. O custo total do tratamento é de CrS
3 mil 900 e são 23 injeções de 1.5 cc de cada
vez. Quando o paciente chega à clinica é aten-
dldo pela recepcionista, que o encaminha à
consultoria, que é uma das funcionárias espe-
ciallzadas em aplicar os detalhes do tratamon-
to. Depois, o paciente passa para o consultório,
onde será examinado clinicamente, tomada a
pressão, e após isso é Iniciado o tratamento
com as injeções.

Esse uso de gonadotrofina c reco-
mendado pelas autoridades médicas do
pais de origem da Slimming Center, ou
seja, nos EUA?

Exatamente. Certo. Nossa matriz fica
em Nova Iorque e temos 92 clinicas nos EUA.
Temos filiais no Canada, México, Austrália, etoda a Europa Ocidental.

Existe alguma restrição ao uso da
gonadotrofina para emagrecer, por partedas autoridades médicas dos EUA?

Náo, absolutamente...

Não há nenhuma restrição?
Não há nenhuma restrição ao método.

Nem nos Estados Unidas nem noutros paises.Por uma razão multo simples: o tratamento
é Inofensivo e não tem contra-lndicações.

Não tem nenhuma contra-indica-
ção?

Não tem nenhuma contra-indicação.

Não há nem advertência?

Nem advertência.

As veies, nos EUA eles são mais ri-
gorosos com relação ao problema de
remédios...

Mas quanto a este método, não. E vou
explicar por que: durante a gravidez, a ges-tante tem uma dose mii vezes maior de go-nadotrofina circulando em seu sangue do quea dose que nós usamos.

Mas ela está grávida e, nessas con-
diçôes, essa concentração é fisiológica,
normal. Mas no caso de um homem que
não sintetiza esse hormônio ou no caso
de uma mulher não grávida — não ha-
verá contra-indicações?

Nenhuma. Essa substancia não pode-
ria aer nociva, pois é produzida pelo orga-
nlsmo. A dose que nós usamos é mil vezes
menor do que a dose fisiológica normal na
gestante.

Mas isso vale para qualquer apli-
cação do medicamento. Nenhum doente,
em qualquer das indicações da gonado-
trofina toma doses de gestante.

Não... porque seria uma dose muito
forte. Terapeuticamente nunca é usada nes-
sa dose e, com isso, eu provo que o método
é inofensivo e vou explicar por que a gonado-trofina tem efeitos tão maravilhosos no senti-
do de dissolver e eliminar as gorduras anor-
mais localizadas. A Providência criou essa
substancia no organismo materno para apro-
veltar as gorduras anormais localizadas no
corpo materno, para alimentar e nutrir o feto.
Isto é providencial. Quando se injeta a gona-dotroflna no corpo de uma pessoa gorda, quenáo esteja grávida, essas gorduras vão ser eli-
minadas pelo rim e pelo intestino.

Nos EUA existe alguma Indicação
especifica da gonadotrofina com essa fi-
nalidade? Ela é fabricada para isso?

E'.„ ela é fabricada. O maior consumo
da gonadotrofina no mundo é justamente es-
se — o emagrecimento.

A referência especifica aos EUA
deve-se ao fato de a Slimming ser uma
entidade americana...

Tanto lá como cá e em outros pai-ses ela (a gonadotrofina) tem essa indicação,
que consta dos manuais de terapêutica, sem-
pre com estas palavras: "indicado no trata-
mento da obesidade em ambos os sexos." Es-
sas palavras constam de todos os manuais de
terapêutica, tanto dos EUA como do Brasil
e podem ser vistas por qualquer um.

(Nesse ponto da entrevista, as perguntas
passaram para as pesquisas em torno do uso
da gonadotrofina. Uma das técnicas para de-
terminar a eficiência de um medicamento é o
chamado teste duplo cego, em que uma par-te dos pacientes toma a droga e outra um
placebo, ou Imitação, sem nenhum efeito, mas
os pacientes, em ambos os casos, não sabem
o que estão tomando. O acompanhamento es-
tatistlco dará a validade, ou não, da droga
testada. O primeiro teste duplo cego foi fel-
to pelo próprio descobridor do método, se-
gundo o Dr Carlas Vieira de Freitas, embora
publicações cientificas neguem issoi.

O senhor poderia citar algumas
pesquisas? .

A principal é a do Dr Slmmcons.
Mas o Dr Simmeons náo usou gru-

po-controle...
O Dr Simmeons Já usou essa técnica e

observou que a diferença era estatlstlcamen-
te significativa.

O Sr poderia dar uma idéia dessa
diferença?

Varia conforme o pesquisador. Uns en-
contraram uma diferença de 10% favorável
ao grupo da gonadotrofina; outros encontra-
ram mais, outros menos. Mas todos encontra-
ram diferença. Agora, a maravilha desse me-
dlcamento é a facilidade com a qual a paci-
ente faz a dieta sem sentir fome c nào se
sente nervosa ou deprimida.

O Sr c endocrinologista?

Sou especialista há 27 anos e esse é o
meu primeiro diploma. Eu guardo com multo
carinho, pois é o primeiro que tive...

Mas isso é apenas diploma de um
curso, que não dá direito ao titulo de es-
pecialista.

Há 27 anos não tinha essa história de
curso de especialização. Isso é coisa nova. Na-
quela época tinha que fazer curso de extensão
universitária c freqüentar um serviço e.spe-
cíallzado. Sempre, em meus 27 anos de forma-
do, fui endocrinologista,

O Sr já teve algum problema com
a fiscalização da Medicina?

~- Nunca tivemos problemas. Nem eu nem
as minhas clinicas.

Náo estou falando da Slimming
Center. Falo anteriormente.

Nunca tive. em 27 anos que clinico,
nunca tive problema com a fiscalização.

O Sr, no momento, está com dois
processos no Conselho Regional de Medi-
clna,

Dois náo, um. Esse processo se arrasta
há dois anos e refere-se à publicidade, pois o
CRM acha a nossa publicidade multo sensa-
ctonallsta e várias vezes tenho dado explica-
çòcs. Além disso, nossa clinica é Internacional
e originária dos EUA. Fazemos aqui a mesma
propaganda que e feita em Nova Iorque.

O Sr tem algum exemplar?

Isso está com nossos técnicos cm pu-
bllcidade. Eles apenas traduzem os anúncios
para o português. Se essa propaganda é válida
piua Casses paises, que sào mais adiantados do
que o nosso, deve ser válida também para o
Brasil.

Não há nenhuma restrição ao uso
da gonodotroflna noa EUA, seja por par-
te da FDA (Food and Drug Administra-
tion) ou da AMA (American Medicai Asso-
ciation)?

Nenhuma... nunca houve. Porque lá,
tratando-se do pais mais adiantado do mun-
do. eles sabem muito bem que o medicamento
é inofensivo e que não há contra-indicações.

Drogas têm muitas
contra-indicações

A gonadotrofina coriônlca utilizada nas
clinicas de emagrecimento é vendida nas íar-
macias com o nome PregnyL Produzida pelo
laboratório Organon, a substancia tem, entre
outras, a seguinte indicação: "Indicada no
tratamento da obesidade em ambos os sexos",
conforme pode ser lido à pág 496, do Com-
pêndio Médico Andrei, edição de 1976.

Nos EUA há duas marcas de gonadotro-
fina á venda: o APL e o Follutein, idênticos
ao Pregnyl. No Phisicians Desk Rtjerence
(edição de 1977), livro que contém os nomes,
indicações e contra-indicações da FDA, refe-
rentes a todos os remédtoa vendidos nos EUA
e destinado aos médicas daquele pais, e pos-sivel ler, em letras bem destacadas, a iegun-
te advertência: "A 

gonadotrofina não tem
ejeitos conhecidos na mobilização das gorda-ras, no apetite, na sensação de fome ou ain-da na distribuição das gorduras corporais'.

No capitulo das indicações, o compêndio te-
rapèutico americano é ainda mais explicito,
sempre em letra maiúscula: "A 

gonodotroflnanão se demonstrou terapeuticamente eficaz no
tratamento da obesidade, não havendo evt-
déncias substanciats de que aumente a per-da de peso, resultante de restrição calóricaou. que cause uma distribuição timis atraente
ou normal das gorduras, ou que diminua odesconforto associado a dietas com restrições
calóricas". As referências — idênticas — estão
nos paginas 582 e 1515.

Mas os problemas nào param ai. Para os
defensores do mótodo, o uso da gonadotrofinanao tem contra-indicações e o remédio brasi-
leiro nâo íaz qualquer referência a elas, o
que nao ocorre nos EUA, onde podemos ler,ainda no Phisicians Desk Reference: "Con-
ira-uidleações — a gonadotrofina é contra-
indicada em indivíduos com puberdade pre-coce, em pessoas com câncer da próstata e
outros tumores-hormônio dependentes (capa--es de crescer quando estimulados por hor-mónios) ou em pessoas alérgicas à gonado-trofina".

O indicador terapêutico americano ad-verte ainaa que a gonadocroílna só deve sermanipulada por médicos experimentados, comrigoroso acompanhamento clinico e lembraas principais reações adversas que podemocorrer: lupercstimulaçào dos ovàrios, com oaparecimento de ascite (barriga dágua), quepuue ser dolorosa, no caso de existir um cistono ovano, este pode romper-se, inundando a
cavidade abdominal de sangue e sendo fa-tai se náo for traudo em tempo, também po-dem ocorrer nascimentos múltiplos (gêmeos)ou trombose.

Entre os cuidados (sonegados ao consu-
mldor brasileiro) os médicos americanos sáoadvertidos de que a gonadotrofina nào podeser dada, a não ser com acompanhamento ri-
goroso, a pacientes com doenças renais, car-diacas, epiiepsia, enxaqueca ou asma. Isso
basta para evidenciar que o uso dessas subs-
tancias, além de não emagrecer, pode ser pe-rigosa, embora os responsáveis pelas clínicas
neguem repetidamente a posslbildade de qual-
quer efeito colateral.

Milagres do hormônio
não resistem a testes

O uso da gonadotrofina
coriônlca para emagrecer
vem sofrendo restrições ca.
da vez mais sérias da Asso-
ciação Médica Americana e
da Administração Federal
de Drogas e Alimentos dos
EUA (FDA), pois, além do
hormônio não ter consegui-
do, até hoje, provar cientlfi-
camente a sua capacidade
de eliminar ou redistribui.-
as gorduras, existe a possi-bilidade da substancia f.ivo-
recer — entre outras coisas
— o desenvolvimento de tu-
mores malignos.

O método de emagreci-
mento usado pelas clínicas
do tipo Slimming Center
baseia-se n a observação,
feita cm 1954, pelo medico
inglês Albert Slinnieons; r,a
7/idla, ao tratar crianças
obesas em virtude de uma
doença conhecida como
Sindrome de Frolich, verlfl-
cou que a gonadotrofina
emagrecia e redistribuía a
gordura nesses pacientes. A
partir dai estabeleceu um
método de tratamento, que
consiste numa dieta de 500
calorias diárias, além de ín-
Jeções de gonadotrofina
(entre 20 c 40 aplicações).
MÉDICOS CONTESTAM

Para os endocrlnologistas
José Shcrman e Francisco
A r d u 1 n o , professores da
UFRJ e da Escola de Pós-
Graduação Médica da PUC,
e Luis César Povoa, diretor
do Instituto Estadual de
Endocrlnologla c Diabetes,
o uso da gonadotrofina náo
emagrece ninguém. Segun-
do eles, o emagrecimento
deve-se à dieta de 500 caio-
rias, que é exagerada e pe-rigosa quando o pacientenao esta Internado, poisuma pessoa em atividade
normal consome dlarlamen-
te entre duas e tré.s mil ca-
lorlas.

Desde o seu aparecimen-
to. o método sofreu varias
contestações, disseram os
endocrlnologistas. Os pes-
qubadores objetaram queSimmeons não fez o que sech.iina de teste duplo cego.
Todas as experiências pos-teriores realizadas demons-
trarora que náo há nenhu-
ma evidencia cientifica de
que a gonadotrofina ê ca-
paz de mobillz.T.r ou destruir
os gorduras do organismo.
SEM DIFERENÇAS

Testes desse Upo foram
felios recentemente pelosDrs Oemma Pelletler e
Claude Gilles Bclacer, da
uni versidade Lava 1, em
Quebec, Canadá, e dos pes-
qulsadores Kaup Shetty eRonald Kolkhoíf, da Uni-
versidade da Califórnia (o
segundo publicado nos Ar-
qulvos de Medicina Interna,
dos EUA em fevereiro). Os
pacientes foram divididos
em dois grupos; o primeirofez a diet* e recebeu In-
j eç ô e s musculares diárias
de água e sal, imaginando
tratar-se de gonadotrofina;
o segundo seguiu o trata-
mento integral. As perdas
de peso observadas nos dois

grupos foram praticamente
idênticas.

Além disso, os pesquisado-
res da Universidade da Ca-
llfórnla testaram a gonado-
trofina em laboratório, pa-ra saber se tiniu, proprleda-
cies lipolilicas, isto é, capa-
zes de destruir a gordura:
nào tinha. Entre os pacien-
tes, também não foi possi-
vel observar qualquer clife-
rença entre os dois grupos
quanto à tolerância à fome:
ambas apresentaram resul-
tados Idênticos e os pacien-
tes com menos fome eram os
psicologicamente mais as-
sistidos, e nào os que toma-
vam o remédio.

O Dr Farld Haki%e.do
Rio. dá testemunho sente-
ihante:

— Não existe nenhuma
droga especifica para ema-
grecer. Os remédios sào
normalmente multo perigo-sos para esses casos ou mes-
mo Ineficiente». Numa ex-
periéncia que fizemos cem
o HCG — gonadotrofina co-
rlònica humana — em nos-
sa clinica, o efeito foi lnó-
cuo. Entre 45 pacientes, 15
tomaram injeções de água
destilada, 15 tiveram ape-
nas apoio psicológico e aos
15 restantes foi ministrado
o HCG. Todos tinham a
mesma dieta, mas apenas
as 15 que receberam asslS-
tôncla psicológica consegui-
ram emagrecer. Perder
mais de 10 quilos por mês
e possível, mas pode causar
anemias profundas e desi-
dratação. E' muito perigosoe proibido pela Associação
Médica Americana.
VIDA DE SANFONA

Para o Dr Luis Póvoa,
uma dieta com 500 calorias
provoca uma grande ácido-
se no organismo, capaz —
por si só — de eliminar a
sensação de fome Assim, a
perda do apetite é mais
unia conseqüência do regi-
me que do medicamento.
Os médicos advertem que o
prolongamento desse tipo
de dieta é perigoso, pois po-de provocar perda.s tmper-
tentes de sais minerais e de
vltamin.is. Existe também a
possibilidade de o organismo
passar a queimar su.is pró-
prtns proteínas, atacando osmásculos, ainda em conse-
quéncia do regime multo ta-tenso.

Segundo o Dr Póvoa, o
mais importante nos trata-
mentes para a perda de pe-so t a avaliação cuidadosa
do paciente, pois o excesso
de gordura deve-se — entre
outros fatores — a causas
familiares e genéticas. Em
todos os métodos é necessá-
rio reeducar o paciente
quanto à sua alimentação
e fazer um acompanhomen-
to do estado emocional. Pa-
ra ele, os métodos que fa-
zem perder peso rápida-
mente são perigosos, além
do paciente passar a viver
como uma sanfona, pois ge-ralmcnte as reduções de pe-so sáo sucedidas pela reto-
moda da gordura uma vez
cessada a dieta, levando o
paciente a novos tratamen-
tos.

Conselho de Medicina
acha o método errado

Segundo o presidente em
exercício do Conselho Re-
glonal de Medicina, Dr Jai-
ro Pombo do Amaral, o dl-
retor da Médicos Slimming
Center, Dr Carlos Vieira de
Freitas, tem dois processos
em andamento na entidade.
O primeiro por propaganda
sensacionalista (já em fase
final) e outro devido ao mé-
todo empregado para ema-
grecer (em inicio). O Conse-
lho do Rio adiantou que o
processo abrangerá todas as
organizações similares, poisexistem mais de 30 denún-
cias contra essas clínicas.

O Dr Carlos Vieira de
Freitas está sujeito a penas
que vão desde a advertência
confidencial até a cassação
do direito ao exercício da
medicina. O Conselho, "por
motivos éticos", nào adiou-
tou qual poderia ser a pena
aplicada ao diretor da Slim-
ming Center, pois ainda
não se reuniu para delibe-
rar a respeito, disse seu
presidente. Quando pronto,
o processo será remetido ao
Conselho Federal de Medi-
clna, que já estuda o caso.
FISCALIZAÇÃO

No Conselho, é possível
apurar, ainda, que o Dr
Carlos Vieira de Freitas é
primário — além disso, os
médicos nada mais dizem.
Mas o Dr Oarlos Vieira de
Freitas já esteve às voltas
com a Secretaria de Saúde
do então Estado da Guana-
bara, quando em 13 de ju-
lho de 1975 sua clinica, à
Rua Sào Cristóvão, 1176, foi
interditada pela Divisão de
Fiscalização da Medicina,
por nào estar registrada no
órgão e devido a outras ir-

regularidades, como a sus-
peita de que o aparelho de
raios X lá existente era foi-
so. O processo da Secretaria
de Saúde tem o número
08105356765.

Na época, o Dr Carlos
Vieira de Freitas era clinico
geral e seus anúncios se as-
semelhavam aos do Slim-
ming Center; es consultas,
cora radioscopia, custavam
Cr$ 4 mil (dinheiro da épo-
cai. O fisoal que visitou a
clinica em 2 de abril de 1965
escreveu o seguinte:"Desta sala passa-se a ou-
tra que foi dividida ao meio
por uma separação' de ma-
deira. Em um des lados há
um suposto aparelho de
ralos X Digo suposto, por-que nào apreseiua ompola.
nem mesa de comando. O
Dr Carlos informou-nos queo aparelho está em conserto
com a firma H. Guedes —
Rua André Cavalcanti, n°
139-B tel. 32-6365"."Em seguida, disse que o
aparelho estava em outro
lugar, com o Sr Morrison,
tel. 3 4- 2 0 4 0. Precisaremos
ter a confirmação, vlsitan-
do os dois locats e sabendo
se estáo inscritos na Di-
visão de Fiscalização da
Medicina".

"O Dr Carlos disse-nos
que faz as suas radiografias
naquele aparelho, o que nos
pareceu impossível pelos £.--
guintes motivos: a dlstan-
cia pareceu-nas insuficien-
te, náo há colgaduras, nào
há câmara escura, enfim,
so o aparelho sem ampola
e sem quadro de comando,
apesar de anunciar radio-
grafia, tomografia e cônsul-
tas com radioscopia e
4 000".

Justiça decide
em Porto Alegre

Em março do ano passado, a
Slimming Center abriu uma clinica
em Porto Alegre e a campanha pu-blicltárla prometia a perda de 11 qui-los em 22 dias, sem sacrifícios, graçasa um extrato placentarlo. "O anúncio
era tão fabuloso que mandamos verl-
ficar", diz o Secretário de Saúde do
Estado, Jair de Oliveira Soares. E co-
mo a clinica não Unha alvará de 11-
eença e nem médico responsável,"mandamos fechar".

Assim começou a luta entre o Se-
cretário de Saúde e a Slimming On-
t<-r, que conseguiu reabrir graças a
uma liminar a mandado de seguran-
ça, que será julgado na Ia. Vara da
Fazenda Pública. E o Secretário vai
processar o diretor-presidente da cli-
nica, Dr Carlos Vieira de Freitas, "por
crime de injúria, calunia e difama-
ção", pois foi chamado de paranóico,de pretender passar por médico té
dentistai e tentar auxiliar uma cii-
nica de emagrecimento do qual é
associado.

Acusações
Algumas das acusações: a utili-

zação do hormônio gonodotroflna
coriônlca no tratamento da obeslda-
de náo foi aprovada pela Food and
Drug Admínistratlon, dos Estados
Unidos; a Associação Americana de
Farmácia, na edição de fevereiro de
sua revista, indica que relatórios de
pcsquLsa.-; revelam que a droga pro-voca retenção de líquidos, virillzação,
tromboembolla, formação e ruptura
de cistos ovarianos c hiper-estlmula-
çáo ovariana.

A questão judicial é acompanha-
da de perto pela Associação de Pro-
teção ao Consumidor de Porto Ale-
gre, que recebeu queixas de vários
ex-pacientes da clinica, que se di-
ziam enganados: emagreciam duran-
te o tratamento (ao preço de Cr$ 3
mil 5001, mas dois meses depois vol-
tavam ao peso anterior. As primeiras
queixas surgiram alguns meses da
investigação da Secretaria de Saúde,
que passou a receber denúncias de
que o hormônio era ministrado em
cioses elevadas.

A equíi>e de fiscalização da Se-
cretarla voltou à clinica e apreendeu
seringas com o medicamento, tam-
bém Utilizado na clinica de Obeslda-
de e Gcrontología, que foi advertida
e multada. E quando a Slimming
Center foi fechada, outro motivo era"indicação terapêutica duvidosa na
propaganda".

Também por causa da propagan-da, a Associação de Proteção ao Con-
sumldor entrou com representação
Junto à Delegacia Regional do Tra-
baiho conira as duas clinicas, com
base na Lei 4 680. de 18 de junho de
VJ6ò, e do Decreto-Lei 57 690, de l.°
de fevereiro de 1966. Pedia abertura
do inquérito para punir as clinicas e
os órgãos elaboradores, distribuidores
e divulgadores de '.sua 

propagandafraudulenta", já que seria falsa a
afirmativa de que não utilizam hor-
mónios nos pacientes.

No combate às irregularidades do
Slimming Center, a figura central e
o secretario Jair de Oliveira Soares,
conhecido pelo estilo incisivo de sua
atuaçáo. Círurgião-dentista, abando-
nou a carreira para se dedicar às ati-vidades públicas, ocupando vários
cargos no Estado (até o ano passado,dividia o trabalho com a Faculdade
de Direito, que cursava à noite).

Freqüentemente entra em filas de
postos de saúde para verificar o aten-dimento e já teve desentendimentos
com médicas de hospitais do Estado
por causa de horários nào cumpridos
Voraz leitor de jornais, não deixa
passar nenhuma noticia sobre irregu-
larldades na área da saúde pública:foi assim que determinou Investiga-
çoes na Indústria de Celulose Borre-
gaard, que funcionava sem alvará daSecretaria; e diante das constantes
reclamações contra a poluição que eiaproduzia, mandou fechá-la.

Negócio já está
perto do final
Sediada nos Estados Unidos aSlimming Center chegou ao Brasil hádois anos e dois meses c Já tem 25clinicas espalhadas pelo pais. Entreessas, segundo o próprio presidente daempresa. Dr Carlas Vieira de Freitas,duas estáo fechadas: a de Salvador,onde o contador deu um desfalque e ade Belém, onde o teto ruiu.
Mas o desabamento se anunciaIminente para todo o grupo e paraoutras clinicas similares, espalhadas

pelo pais. Fontes do Conselho Federalde Medicina adiantaram que estão es-tudando o assunto e que nos próxi-mos dias mais cinco clinicas poderãoser fechadas. Na semana passada oSlimming de Porto Alegre ganhouuma liminar na Justiça contra a Se-cretarla de Saúde e pode reabrir, masem Salvador o Conselho Regional deMedicina proibiu os médicos de par-ticiparem dos quadros da empresa.
Desde a sua fundação em nosso

pais, a clinica já atendeu a mais de50 mil pacientes, segundo Informação
de seu presidente. Além da Slimming
existem no Brasil várias clínicas se-
melhantes, todas utilizando a gona-dotroflna em seu tratamento. Diária-
mente os pacientes devem Ir à clinica
tomar injeção e pasar-se. Os centros
existentes no Brasil são Lady Sllm,
Clinicas de Emagrecimento, Dr Sles»,
Dr Slmmeon, em Sào Paulo, Esthetic
Center, Slim Center e Clínicas Esthe-
ties de Emagrecimento, no Rio, < Na-
walters em Porto Alegre.

¦ 
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Ivarlsto Nunes, 79, no Hoi-
pltal Miguel Couto. Português,
morava cm Niterói. Caiado
com Mari» d» Conceição Nu-
nei, tinha doii filhoi.

Adelina Nlcollno, 68, em
Ipanema. Carioca, era caiada
com Camilo Roig Filho • ti-
nl,« seii filhos,

Álvaro Goncalvs» Briga, 75,
no Hoipl _l do INPS, n» la-
.oa. Carioca, lolteiro, mora-

va no Flamengo.

no Catete.
S.líio.

Carioca, era ca-

Virgínia
Viana, 71,

Cordtiro Chaga»
em lua reridencia,

Eud.xla Goma» _t Ai_v__s,
54, no Hoipital Eipanhol. Ca*
rioca, morava no Flamengo •
linha trai filho».

.lorincia .-r.ira Nun»a, 93,
em tua residência, na Tijuca.
Português, era solteiro,

Aníbal Polvina Cavalcanti,
78, na Caia dt Saúde Bon-
¦uceiio. Alagoano, morava no
Moier. Viúvo da Alzira M«n-
dei Cavalcanti, tinha quatro
filho».

Estados
Wllli Sp.npni.k, 71, no Ho»-

pilai Belém Novo, em Porto
Alegre. Alemão, er« comer-
ciante apoicnlado. Caiado com
Adelina Spenpniak, Unha oito
filho»: Gentil, Elida», Érlca,
Eliiabete, Eliane, Elane, Cristina
• Leandro.

Rubens Antônio d» Silva, 60,
no Hospital dai Clinicai, em
Porto Alegre. Gaúcho d» C»-
pitai, era funcionário da Uni-
vcrildado Federal do Rio Gran-
de do Sul. Caiado com Maria-
tina de Oliveira, tinha duai fl-
lha»: Vera Lúcia • Ana Maria.

S»ba»tl»na Dalltaro, 78, na
Cas» do Saúde Paciornix, em
Curitiba. Paranaense da Capi-
tal, viúva, tinha cinco filhos:
Flaviano, Haroldo, Glacy, Enéa»
a Edi.

Ana lackowihi, 62, no Hos-
pilai Plratininga, cm Itu, S.o
Paulo. Paulista de Itu, er» ca-
»ada com o comerciante Bru-
no lackowski e tinha uma fi-
lha: Maria.

Raimwnda Vieira _a Silva, em
Balo Horizonte. Mineira da
Gtaura, ora viúva do farrru*
côutico Gen.ilo Silva • tinha
quatro filhai: Mari», Dllza,
Gllcia • lili • nov» neto».

Quintilian. __ Sairia __»¦••,
48, em Juiz d* For». Mineiro
do Curvelo, religloto, perten-
cia . Congregação do» Reden-
torlitat, tendo »• ordenado «m
1953. Entra 1958 • 1962, foi
diretor do Seminário Menor da
Santa Ciar», no Peru. Depoii,
foi luporior doi redentoriitai
e píraco d» Coronel Fabricia-
no, onde trabalhou alé 1967,
tendo fundado a radio local t
o Colégio Paroquial Imacul»-
da. Em Vitória, foi coordena-
dor da Paitoral Arquldiocesa-
na, até 1971, quando foi tr»ni-
ferido para Juiz da For», indo
ocupar o cargo d» diretor d»
Comunidade Vocacional dol
Rcdcntorista», e, depois, d»
tuperior do» redentoristas a
de pároco d» Igreja d» Gló-
ri».

Exterior
. «trick Einault, 20, cm Nan-

tes, França. Francês, a conse-
lho do monge Sun Myung
Moon, embobeu o corpo em
álcool e locou fogo. A imola-
Çáo so deu num pátio do esta-
cionarnenio de automóveis, pei-
to da casa de sou» ovos, na»

proximidadei d» Pari». Um»
pe»soa o cobriu com um cober-
tor felpudo e apagou a» cha-
ma». Um helicóptero o levou •
um hospital perto d» cata d»
teu» pai», em Renne», a Ocst»
de Pari», », depoi», ao Centro
de Queimado d* Nant»i.

AVISOS RELIGIOSOS

DR. JORGE F. WINTER
(MISSA OE 7? DIA)

+ 

Antonieta de Barros Barreto Winfer, Jorge
de Barros Barreto Winfer, Fernando Ribeiro
de Brito e família, Alexandre de Freitas
Ferreira e família, Beatriz de Barros Bar-

reto e filhos agradecem as manifestações de pesarrecebidas por ocasião do falecimento de seu queri-do JORGE e convidam amigos e parentes para a
missa que será realizada hoje, dia 18, 2a.-feira, às
18:30 hs., na Paróquia de Santa Margarida Maria
(Lagoa).

DR. PERILO TEIXEIRA
(MISSA 7.» DIA)

+ 

Viúva Inez Zilda Braga Teixeira (ausente),
Antônio Teixeira Jr. e família (ausente),
Jeanine Braga Teixeira e as famílias de
Dr. Isnard Teixeira, Aluizio Weber, Gene-

ral Arimatea Teixeira, Camerino Teixeira, Dr. Vinicio
Barroso, Silvio Braga, Tereza Alencar, Dr. Nicode-
mos da Silveira Martins, Esdras Azevedo e os ami-
gos José Pontes Neto e José de Almeida Filho (Ro-chinha) agradecem as manifestações de pesar peloseu falecimento, em Fortaleza, e convidam os demais
parentes e amigos para a missa que será realizada,
em sufrágio de sua alma, dia 19, às 10 horas, na
Igreja N. S. de Bonsucesso, Largo da Misericórdia.

YEDDA FARIA
DE ALMEIDA CALDAS

(MISSA DE 7.» DIA)

+ 

Sylvio Tito Carvalho Coelho, esposa e filhos
e Yeley Fausto de Faria e esposa, convidam
seus parentes e amigos para a Missa que,
em sufrágio da boníssima alma de sua

.uni. dt, irmã e tia, será celebrada às 9,30 hs. do
dia 19 de abril de 1977, na Igreja dos Sagrados Co-
nções, à Rua Ccnde de Bonfim n.° 474.

Briga de
síndicos vai
à delegacia

A posse do novo sindico
do Conjunto Residencial
Parque Independência, na
Rua Peter Lund, 38, no Ca-
ju, marcada para às Oh de
ontem, por um dos que brl-
gam pelo cargo, acabou
transíormando-se numa
conversa dos dois que se
consideram eleitos — o
pastor José Gomes da SU-
va e o advogado Manuel
Ferreira da Silva — com o
Delegado Antônio Felipe,
da 17a. DP.

O caso íoi motivado pelarecusa do advogado, sindi-
co atual, de entregar a cha-
ve da sala onde se realiza-
ria a posse marcada pelo
pastor. Depois da ameaça
de arrombamento da porta,da agitação de mais de 100
condôminos, do barulho de
cachorros latindo e de um
samba batucado pela garo-tada, os três guardas quechegavam ao local propuse-
ram aos candldadtos que
pedissem esclarecimentos
ao delegado, o que foi accl-
to.

AS CONTAS

A preocupaçfto do Delega-
do Antônio Felipe foi ouvir
com atenção os argumentos
de cada um dos conílltan-
tes. o primeiro a chegar
foi o pastor José Gomes da
Silva que, mostrando a ata
da assembléia do dia 2 de
abril que o elegera por 55
votos contra 50 do seu opo-
sltor — afirmava o seu dl-
relto a tomar posse como
síndico.

Alegou, ainda, "diversos
erros do meu antecessor, quese recusou a prestar contas
de sua administração". Con-
clulu, informando que, pelosadvogados Paulo da Cunha
Paiva e _c_é da Suva .__-
.ulelia, cxJgiu na Justiça a
prestação das cortas, desde
23 de n. ço, cm p c .._
que corre na 10a. Vara Ci vel.
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Poucos artistas plásticos
compareceram ao enterro
de Ciccilo Matarazzo

Tailândia
fuzila
traficantes

Antônio Ferrara desaparecera na sexta-feira

Ex-diretor da Bloch some e
é encontrado morto com 3
tiros e a cabeça esmagada

O ex-diretor industrial de Bloch Editores, Antô-nio Ferrara, de 52 anos, foi encontrado morto comtrês tiros e com a cabeça esmagada, sábado, na RuaAlba, em Mesquita, bairro de Chatuba. O indus-trial estava desaparecido desde sexta-feira à tarde,
quando saiu de casa, no Alto da Boa Vista, Rua daSelva, 50, no Opala RJ ZX-8147, para ir à Facul-dade de Administração da SUAM, onde estudava.

O corpo foi achado às 12h45m, por Manoel Be-lisário de Morais, residente na Rua Alba, 1 masnão foi identificado. À tarde, foi removido para onecrotério de Nova Iguaçu. O fato foi registrado naDelegacia de Mesquita e somente ontem à tardea filha do industrial, jornalista Maria Helena Fer-rara, ao saber do encontro de um corpo com __s ca-racterísticas das do seu pai, foi ao necrotério e oidentificou.

São Paulo — Poucos artistas plásticos estive-
ram no velório de Francisco Matarazzo Sobrinho,
Ciccilo, no prédio da Fundação Bienal, e assistiram
ao seu enterro no cemitério da Consolação, ao meio-
dia. O cortejo tinha umas 500 pessoas, muitos poli-tiíos, inclusive o Governador Paulo Egídio e o ex-Presidente Jânio Quadros.

A Prefeitura de Ubatuba, onde Ciccilo foi pre-feito eleito de 1964 a 1968, decretou luto oficial detrês dias, e enviou representação para acompanhar
o enterro. Ciccilo era primo do Conde Francisco Ma-tarazzo Jr., morto há 20 dias, e toda a família Mata-• -_.___o acompanhou seu sepultamento, realizado no
jazigo do seu pai, Senador Andréa Matarazzo.
CORTEJO

De acordo com seu desejo,
o corpo de Ciccilo foi velado
no prédio da Fundação Ble-
nal, da qual ele foi criador.
Lá estiveram o Governador
Paulo Egídio. o cx-Preslden-
te Janlo Quadros, o presi-
dente nacional do MDB,
Ulisses Guimarães, o Prefel-
to Olavo Setúbal e grande
número de políticos.

Poucos artistas plásticos
compareceram. notando-s«
Maria Bonoml. Danilo dl
PretL Manabu Mabe, Wal-
demar da Costa e Aldemlr
Martins. Na caminhada do
prédio da Bienal ao Museu
do Presépio, onde foi ceie-
brada missa de corpo pre-
sente, o cortejo fez pequena
parada diante do Museu de
Arte Moderna, também
criado por Ciccilo e que per-
manecerá fechado até ter-
ça-fclra. em sinal de luto.

O caixão, coberto com a
bandeira do Estado de São

Paulo, foi colocado diante
do presépio napolitano, a
maior obra do Museu, doa-
da por Ciccilo na década
de 50, e ali foi rezada missa
pelo padre Antônio Oliveira
Godlnho. O padre destacou
que "a um nome tão gran-
de, não há elogio que baste.
Ciccilo agora pertence à
História. Que Deus Lhe dê
a recompensa, fazendo de
sua vida uma sementelra
de bondade, cultura e bele-
za."
SUCESSOR

No cemitério, o sobrinho
Glanadrea Matarazzo, vi-
cc-presidenU. da Metalúr-
glea Matarazzo e indicado
sucessor de Ciccilo na em-
presa, considerou-o "in-
substltuivel no trabalho
pelas artes", mas prome-
teu continuar sua obra "no
apoio e defesa da arte e da
cultura", Inclusive manten-
do o Prêmio Internacional
de Literatura.

COLISÃO

OS DOCUMENTOS

O advogado Manuel Fer-
relra da Silva, logo que che-
gou, disse que as eleições
que escolheram o pastor pa-ra sindico estavam cheias
de Irregularidades.

"Além de procurações sem
firmas reconhecidas e ou-
torgadas a parentes, o que
é proibido pela Convenção
do Condomínio" — disse
ele — "o 

pastor surrlplou os
documentos da assembléia,
tais como os livros de ata e
de presença, 18 procurações
e 105 cédulas de votação".

Segundo o advogado, tais
documentos deveriam ficar
cm seu poder, até a posse do
eleito. Argumentou que, por
isso, convocou a assembléia
de anteontem que, com a
presença de 55 condôminos,
anulou a eleição do pastor
do dia 2 de abril e o rcele-
geu sindico, com 44 votos.
Disse, ainda, que, hoje, sua
advogada, Ana Pio Autran,"da._ _.i_rada na JusLç„ __
um processo de busca e
apreensão dos documentos
roubados".

O Delegado Antônio Fe-
llpe, depois de ouvir os con-
ílltantes, esclareceu que não
era de sua competência so-
lucionar a discussão pela
posse de síndico.

"Estando estabelecida a
controvérsia" — disse ele —"caracterizou-se um caso de
Justiça Civil, é necessário
que se tire o coração do melo
e que se use o bom-senso".

Segundo o delegado, nào
não haverá posse de qual-
quer dos dois como síndico,
ficando o cargo sub judlce.
Na saída da 17a. DP, os
dois candidatos declararam
não acreditar que os condo-
mlnos venham a criar pro-blemas até a solução do caso
pela Justiça.

HUGO ZIEMER
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de HUGO ZIEMER agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocas'ião do seu falecimento e convida os
demais parentes e amigos para assistirem a missa de 7.° dia

que em intenção de sua boníssima alma, manda celebrar amanhã, terça-
feira, dia 19, às 19 horas, na Igreja de Santa Margarida Maria (naLagoa).

O carro do industrial foi
encontrado sábado pela
manhã, envolvido numa co-
llsáo cm Nllópolls. _ dois
homens de cor preta que
estavam nele conseguiram
fugir.

Segundo parentes da vltl-
ma, Antônio Ferrara estava
aposentado da Bloch Edito-
ras c, ultimamente, além de
criar gado no seu sitio, cm
Miguel Pereira, assessorava
empresas gráficas. No dia
do desaparecimento, prome-
terá à mulher, Angelina
Ferrara, chegar ãs 23h, pa-
ra viajar para Miguel Pe-
relra.

Sábado pela manhã, o
Opala de Ferrara bateu
contra o carro do detetive
Aéclo Munir, Gonçalves, lo-
tado na Delegacia de Pia-
betá. residente na Rua
Maestro DIJalma do Car-
mo, em Nllópolls. O acldcn-
te foi na Rua Nice, em NI-
lópolls, e os dois homens
pretos, depois de discutirem
com o detetive, concorda-
ram em pagar os prejuízos
e Ir até a oficina.

O detetive Aéclo Munlz,
na oficina, ficou desconfia-
do dos dois homens, por-
que achou que eles tinham
roubado o veículo. Na dle-
ção do caro, acompanhado
dos dois homens, rumou pa-
ra a Delegacia de Nllópolls.
No caminho, foi agredido
pelos bandidos e Imposslbl-
lltado de usar a arma. Os
dois homens fugiram.

O Opala ficou na Dele-
gacla de Nllópolls e peritos
que o examlnaam, disseram
que o carro tinha rodado
bastante em estrada de
terra e que, possivelmente,
o industial havia sido as-
saltado e moto. Na mala do
carro , foram encontadas
marcas de pés e de sangue.
Até ã tade, policiais de Ni-

Mópolis nào haviam toma-
do conhecimento dos do-
cumentos da vitima, que es-
lavam no caro.

Os documentos estavam
do lado do banco e os pe-
ritos e policiais não o en-
contraram. Ontem à tarde,
a capanga foi achada, com
os documentos, receita de
macumba, recibo de Cr$ 15
mil de letras de cambio e
de postos de gasolina, n.°s
de telefones diversos, rccl-
bos de compra de material
de construção em Miguel
Pereira, carteira de identi-
dade, CPF, carteira da
SUAM e Cr$ 200 em dlnhei-
ro.
O ACHADO

Sábado, de manhã, Ma-
noel Bellsàrio de Morais
achou o corpo de um ho-

mem de 40 anos presumi-
veis, vestido de calça azul.
camisa listrada e com os
bigodes aparados. Manoel
BelLsárlo comunicou o fato
á Delegacia de Mesquita e
o rabecão removeu o corpo
ás lüh30m, para o Necro-
térlo de Nova Iguaçu.

A filha do Industrial,
Maria Helena, que estava
acompanhando o desapa-
rcclmcnto do pai pelos Jor-
nais, foi ao Necrotério de
Nova Iguaçu c. pela camisa
do Industrial, o reconheceu.

Os carros de ronda das
Delegacias de Nllópolls e
Mesquita, estavam sem
gasolina para Investigar o
caso c a Revista Manchete
forneceu gasolina e carros
particulares paru que as In-
vcstlgações continuassem.
Policiais das duas delega-
cias não sabiam dar qual-
quer informação a respeito,
todos diziam que estavam
cm ronda.

O corpo do Industrial foi
encontrado no Morro do
Chatuba, em Mesquita, on-
de a estrada é péssima e
poucas pessoas conseguem
chegar ao local onde o ca-
dáver foi encontrado, com
a cabeça esmagada, por
uma pedra de 15 quilos e
com três tiros. O perito
Walter, de Nllópolls, este-
be no local, mas nenhum
policial apareceu onde o
corpo foi achado.

Amigos da vitima estive-
ram na Delegacia de Mes-
quita e na Deiegacla de No-
va Iguaçu, pa.a pedir auto-
rlzação para remoção do
corpo, do Necrotério de
Nova Iguaçu para o Ins-
tituto Airanio Peixoto, no
Rio. No local do apareci-
mento do cadáver, foi en-
coiurado um maço de cl-
garros amassado.

Moradores do Morro de
Chatuba disseram que o
acesso de carro do local 6
multo dlíicll. mas se a
pessoa conhecer a estrada,
nào terá dificuldade de
chegar ao topo. Maria VI-
valda. residente na Rua
Alba há seis anos. disse que
nào escutou nada de sus-
peito e que, na noite de
sexta-feira, nào viu ne-
nhum carro subir o morro.

O morador que encon-
trou o corpo, disse também
que nào vm nada. Outra
moradora, que não se iden-
tifleou, ficou com medo de

Artistas e políticos
julgam o

Aldemlr Martins, pintor:"Significa a morte do últl-
mo Mecenas. Ninguém, co-
mo particular, tem mais
condições. O mecenato, ago-
ra. ficará com o Estado".

José Midlin, empresário e
colecionador: "Admlrel-o
multo, sempre como figura
humana e como exemplo de
um espírito público. Foi um
benfeitor de Sáo Paulo no
pleno sentido da expres-
sâo."

Governador Paulo Egidio:"Devemos a ele a dedicação
de uma vida à renovação
da arte e a exposição do
Brasil ao mundo artístico
exterior."

Cardeal Evaristo Arns:"O que me Impressionou
sempre foi sua ternura Jo-vial e seu desprendimento.
Um Sáo Francisco a seu
modo."

Paulo Duarte, antropólo-
go e escritor: "Vou contar
um fato. Quando era Pre-
feito de Sáo Paulo o Sr Ja-
nio Quadros, Ciccilo Já ha-
via construído o Iblrapuera.
O Prefeito teve necessidade
de dar um golpe de dema-
gogla e, sem mais aquela,
expulsou Ciccilo do Iblra-
puera. Os intelectuais de
São Paulo, os verdadeiros
intelectuais, puseram-se ao
lado dele nesse Incidente. Omovimento de apoio só po-dia contar com uma arma:
a inteligência. Mas, que va-
le a inteligência diante dasditaduras e diante da poli-tica pobre que sempre nos
dominou? A comissão orga-

"mecenas"
nlzadora da homenagem
a Ciccilo — que era apenas
a colocação de uma placa
num dos edifícios por ele
construído, destinado a ser
um grande museu e que
acabou sendo uma reparti-
ção do _>tran — não ron-
seguiu nenhum homem de
expressão no Governo p na
sociedade para saudá-lo.
Saudel-o eu. Meu discurso
agradou ao grupo pequeno
de intelectuais, e desagra-
dou ãs chamadas classes
conservadoress, das quais
ele era membro. Afirmei
que Ciccilo. um ltallaninho
de menos de 200 anos, po-
deria ser classificado com
toda Justiça dentre os ho-
mens bons de Plratininga".

Ex-presidente Jânio Qua-
dros: "Neste pais. no qual
poucos dão alguma coisa e
muitos tiram o que podem,Ciccilo foi esta n./idade:
Investiu na cultura do po-vo".

Maria Bonoml, artista
plástica: "É um soldado
dando baixa em véspera de
batalha. E não tem sub. ti-
tu to".

Danilo di Preti, artista
premiado pela Bienal: "Ele
pegou o barco e levou-o ao
porto. Precisava multa co-
ragein para fazer 0 que fez
na época, porque a arte no
Brasil era fumaça".

Deputado Ulisses Guima-
rães, que prometeu coorde-
nar hojo, no Congresso, uma
homenagem a Ci___io: "o
Brasil perdeu, fundamental-
menu», um homem __m".

Bangcoc — Poucas horas
depois da execução mmii-
ria de um homem acusado
pela policia de estar de
posse de 14 quilos de ópio— o que ele desmentiu, gr!-tando até o momento . m
que duas rafadas de ms-
tralhadora o mataram — o
Prlmeiro-Ministro tallnnd.s.
Tanln Kralvíxln. anunciou
que sua campanha contra
o tráfico de narcóticos ser*
Intensificada.

Tanln falou na Confe-
r.ncla Internacional sobre
Narcóticos, r r a f l rmando
propósitos anunciados em
outubro quando tomou pos-se: executar todos os cida-
dos Julgados culpados de
nssasslnio, ultraje, fogo cri-
minoso ou tráfico de estu-
pcfaclentes. "Agiremos ra-
pldamente. pois quanto
mais demorarmos pior",disse.

EXECUÇÃO

O executado, T h a v o r n
Udomrude, 44 anos, foi pre-
so em 25 de março, acusado
de reter 14 quilos de ópio.
Segundo testemunhas da
execução, Thavorn não
soube que Ia morrer até o
momento em que o amar-
raram a um poste. Então,
começou a gritar sua lno-
cêncla, rejeitando todas as
acusações. Um carrasco dls-
parou-lhe nas costas duas
rajadas de metralhadora.

Segundo círculos ligados
à conferência, a execução
pode ter servido para reíor-
çar as palavras do Premier.
pois não fora previamente

njm^iada e nada a fazia
prever. Coincidiu, ainda,
com um comunicado do
Exercito anunciando a des-
coberta de uma fábrica
cand.-üna de preparação
de estupefacientes, a 8 km
da fronteira com a Maiasià
üirigiua por guerruhe.ro»
comunistas.

CONTRABANDISTAS

Em Hamburgo, a policia '
anunciou qut, desde ilual
de março, conseguiu desartl-
cular uma rede de contra-
bandlstas de estup._aci.n-
tes, de tendo quatro dos res-
ponsaveís. O grupo tinha
ramificações por todo o
mundo e seus principaiscentros de atividades em
Hamburgo, na Holanda e
na Suécia, onde também
foram feitas várias prisões.

Nos Estados Unidos, pró-xlmo de Wichita, no Kan-
sas, as autoridades apre-
enüeram um avião DC-6
colombiano, com um carre-
gameuto üe sete toneladas
üe marijuana, que Jez uma
aurrissugeui de em.rgen-
cia, ao n_e par.ee por una
a. combustíveis. Quatro
homens íorain presos e a ca-
ua um tunuuiua u n_.nva
ae lsU mil dólares iC.$ 1
___,_,_ y__ uni,, qUc nao
p_.__.iu.H_.

Montevidéu mata 12 mil
cobras arrastadas pelasenchentes do rio Paraná

Montevidéu - MaLs de 12 mil cobras, arrasta-das para a margem do rio da Prata durante as últi-
S."^?8^' Í0._?__ mortas P°r funcionários Pú-blicos policiais, soldados e moradores da cidade deColônia, cujas praias foram interditadas para banho
Eitt ™,Sei_ana- íf CObras foram arrastada, do ha°bitat pelas águas do rio Paraná.

Algumas das cobras eram muito venenosas echegaram até Montevidéu, após perrorreremSia!
_o? ^Í1Ôm;?^ Ura dos Svos pa"fa maZícafoio perigo delas se reproduzirem, pois já se acc?

dar informações, alegando o^^deTeSVbTrSS V^ I ^que tem seis filhos para regiões subtropicais, durou vários dias.
criar, mas informou que wo GRANDE DO SULmas
não viu nada de suspeito.
Afirmou que quem subir
pela estrada, tem de co-
nhecer muito, já que ela
tem muitos buracos e um
abismo de 50 metros de ai-
tura.

PROF. GENERAL

JOSÉ LESSA BASTOS
(FALECIMENTO)

Brigadeiro Luiz Gastão Lessa Bastos e família, Deputada Lygia
Lessa Bastos, Engenheiro Jorge Carlos Süssekind e famflia,
Lucy Maria Ferreira Constantino e filhos, Brigadeiro Átila Gomes

Ribeiro e família, famílias Lessa Bastos, Süssekind e Gomes Ribeiro
comunicam ò falecimento de seu inesquecível e querido pai, sogro,
avô, cunhado e tio e convidam para o seu sepultamento hoje, às 17
horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza para o Cemitério de
Sáo João Batista.

+
Dr. Germano Moreinosm Rachel Schkolnik Moreinos, Josef

Edina Kertzman, Salomão e Selma
Benjaquem comunicam o faleci-
mento de seu esposo, pai, sogro

e avô GERAAANO MOREINOS, ocorrido
dia 17 de abril de 1977, saindo o féretro
da Capela da Sociedade Cemitério Israe-
lita na Rua Barão de Iguatemi, 306, às
14h. Pede-se não mandar flores.

Porto Alegre — Trinta
municípios do Estado estãosem comunicação teleíònl-ca por causa de vários diasde chuva. Na Capital cho-veu .7,2mm até às 15h deontem e os bombeiros aten-deram a quatro chamados
por alargamento de casas.
Há 550 telefones paralisa-dos na cidade e os conser-
tos começam hoje.

Ontem, duas importantes
avenidas da cidade — Ben-
to Gonçalves e Padre Ca-
cique — ficaram partelal-
mente alagadas, bem como
diversas ruas do bairro In-

dustrial; no bairro de Pe-
trópolis l.DUve falta dágua
e de luz durante o dia. Nas
cidades de São Sebastião
do Cal e Caxias do Sul,
mergulhadores procuram oscorpos das vitimas de dois
acidentes: carros derrapa-
ram e caíram em arroios.

No Interior, os agrlculto-
res estão preocupados com
a dificuldade em colher e
transportar soja; em Bagé
(a 372 quilômetros da Ca-
pltal), 100 casas foram ala-
gadas e mais de 200 desa-
brigados recolhidos pela

Secretaria Municipal de
Ação Social.

DAG0BERT0 COELHO DA SILVA
(MISSA DE 7.* DU)+ A família sensibilizada agradece as mani-

festaçòe. de pesar e convida para a missa
a realizar-se na terça-feira 19 __ 11 horas
na Igreja de Na. Sra. da Conceição da

Boa Morte à Rua Buenos Ayres 71 - Centro.
«kPV N.o J450

Operário
mata colega
por vingança

Sem camisa e com o cor-
po a.nda sujo de _angue, o
operário Walter Alves, de _5
anos, loi apanhado pela
policia, minutos depois d«
haver a_______r._.cio a paula-
das seu compa:il__l_o de
trabalho, Antônio _-.gio de
Barros Sousa, 19 anos, na
Praia das Rosas, próximo
ao Estaleiro Emaq, na Ilha
do Governador. Na 37a. DP,
Wailer comes-ou que ha
quatio anos estava a pro-
cura de Amoiüo Sérgio pa-
ra vuigax-se de uma agres-
sao cm Sao Pauio, quando
Amorno o esiaqueou e fu-
giu.

Há um mêc, c.e conseguiu
iocauza-lo u___aha_._o ..u-
ma o_.a da Cedae e, para
con-umar a vingança, em-
pie_ou-_e ua :u_s_..a obra,
á espera da opoi .unidade,
que ap_rcceu ontem. O ho-
nucidlo íoi praticado com
tanta brutalidade que An-
tomo Sérgio teve a cabeça
deformada.

BEBERAM

No local do crime, vizl-
nhos disseram que, na noite
ant-rior, Walter e Antônio
bebe ram Juntos, num bar
ao lado da obra. Walter Al-
ves di__e que não estava
arrependido e, ao con..ár_.,
com a "co___.__ncia limpa".

Walter Alves poderá ser
condenado a mais de 20
anos de recli__ão, po.-que o
crime, além de premedita-
do, foi piatlcado cc.n bru-
talkiade e p. _ moavo torp..

ASSALTO

Com um tiro no peito, \)
carpinteiro Reginaldo Go-
mes de Barcelos. 19 anoa,
que trabalhava no metrô,
foi assassinado, na madni-
gada de ontem, ao reagir ao
ataque de um mulato, que
pretendia assaltá-lo. no
Parque do Flamengo.

:..- /
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Eviriito Nunai, 79, no Hoi-
pitai Miguel Coulo. Portuguôi,
morava em Niterói. Casado
com Maria da Conceição Nu-
nea, tinha doit filhos.

Adelina Nicolino, 68, im
Ipanema. Carioca, era casada
com Camilo R0Í9 Filho t li*
nha leis filhos.

Álvaro Gonçalvet Braga, 75,
no HoipiVil do INPS, na la-
Soa. Carioca, solteiro, mora*
va no Flamengo.

Virgínia Cordeiro Chaga»
Viana, 71, «m sua reíidíncia,

no Catete.
tado.

Carioca, era ca*

Eudíxia Gomes ele Aievede,
54, no Hospital Espanhot. Ca*
rioca, morava no Flamengo •
tinha três filhos.

Floréncio Pereira Nunes, 93,
em sua residência, na Tijuca.
Português, ara solteiro.

Aníbal Polvlne Cavalcanti,
78, na Caia de Saúde Bon-
sucesso. Alagoano, morava no
Méier. Viúvo de Alzira Man-
des Cavalcanti, tinha quatro
filhos.

Estados
Willi Spenpniak, 71, no Hos-

pitai Belém Novo, em Porto
Alegre. Alemlo, era comer-
clante apo**nMdo. Casado com
Adelina Spenpniak, tinha oito
filhosi Gentil, Elidas, érica,
Elisabete, Eliane, Elane, Cristina

Leandro.

Rubem Antônio da Silva, 60,
no Hospital das Clinicas, em
Porto Alegre. Gaúcho da Ca-
pilai, era funcionário da Uni*
versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul. Casado com Maria-
tina de Oliveira, tinha duas fi-
lha»: Vera Lúcia e Ana Maria.

Sebastiana Delkaro, 78, na
Casa de Saúde Paciornix, cm
Curitiba. Paranaense da Capi-
tal, viúva, tinha cinco filhosi
Flaviano, Haroldo, Glacy, Enéas

Edl.

Ana lackowski, 62, no Hos-
pilai Piralininga, cm Itu, São
Paulo. Paulista do Itu, era ca-
•oda com o comerciante Bru-
no lackowski e tinha uma fi-
Iho: Maria.

Raimunda Vieira da Silve, em
Bolo Horizonte. Mineira de
Glaura, era viúva do farma-
céutlco Genésio Silva • tinha
quatro filhasi Maria, Dilza,
Glicia « ftis e nove netos.

Quintiliano da Sousa lorges,
48, em Juiz de Fora. Mineiro
do Curvelo, religioso, perten-
cia i Congregaçêo dos Reders-
torlstas, tendo se ordenado em
1953. Entre 1958 e 1962, foi
diretor do Semlnirio Menor de
Santa Clara, no Peru. Depois,
foi superior dos redentoristas
o paraco de Coronel Fabricia-
no, onde trabalhou até 1967,
tendo fundado a rádio local e
o Colégio Paroquial Imacula-
da. Em Vitória, foi coordena-
dor da Pastoral Arquidiocese-
na, até 1971, quando foi trans-
ferido para Juiz de Fora, indo
ocupar o cargo de diretor da
Comunidade Vocacional dos
Redentoristas, e, depois, de
superior dos redentoristas e
de pároco da Igreja da Gló-
ria.

Exterior
Patrick Esnault, 20, em Nan-

tes. França. Francês, a conse-
Iho do mongo Sun Myung
Moon, embebeu o corpo em
álcool a locou fogo. A imola-
ção se deu num pátio de esta-
cionamento de automóveis, per-
to da casa de seus tvót, nas

proximidades de Paris. Uma
pessoa o cobriu com um cober-
tor felpudo e apagou as cha-
mas. Um helicóptero o levou a
um hospital perto da casa de
seus pais, em Rennes, a Oeste
de Paris, e, depois, ao Centro
de Queimado de Nantes.

AVISOS RELIGIOSOS

DR. JORGE F. WINTER
(MISSA DE T> DIA)

+ 

Antonieta de Barros Barreto Winter, Jorge
de Barros Barreto Winter, Fernando Ribeiro
de Brito e família, Alexandre de Freitas
Ferreira e família, Beatriz de Barros Bar-

reto e filhos agradecem as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento de seu queri-do JORGE e convidam amigos e parentes para a
missa que será realizada hoje, dia 18, 2a.-feira, às
18:30 hs., na Paróquia de Santa Margarida Maria
(Lagoa).

DR. PERILO TEIXEIRA
(MISSA 7." DIA)

+ 

Viúva Inez Zilda Braga Teixeira (ausente),
Antônio Teixeira Jr. e família (ausente),
Jeanine Braga Teixeira e as famílias de
Dr. Isnard Teixeira, Aluizio Weber, Gene-

ral Arimatea Teixeira, Camerino Teixeira, Dr. Vinicio
Barroso, Silvio Braga, Tereza Alencar, Dr. Nicode-
mos da Silveira Martins, Esdras Azevedo e os ami-
gos José Pontes Neto e José de Almeida Filho (Ro-chinha) agradecem as manifestações de pesar peloseu falecimento, em Fortaleza, e convidam os demais
parentes e amigos para a missa que será realizada,
em sufrágio de sua alma, dia 19, às 10 horas, na
Igreja N. S. de Bonsucesso, Largo da Misericórdia.

YEDDA FARIA
DE ALMEIDA CALDAS

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sylvio Tito Carvalho Coelho, esposa e filhos
e Yeley Fausto de Faria e esposa, convidam
seus parentes e amigos para a Missa que,
em sufrágio da boníssima alma de sua

cunhada, irmã e tia, será celebrada às 9,30 hs. do
dia 19 de abril de 1977, na Igreja dos Sagrados Co-
rações, à Rua Conde de Bonfim n.° 474.

Briga de
síndicos vai
à delegacia

A posse do novo sindico
do Conjunto Residencial
Parque Independência, na
Rua Peter Lund, 38, no Ca-
Ju, marcada para às 9h de
ontem, por um dos que brl-
gam pelo cargo, acabou
trar.sformando-sc numa
conversa dos dois que se
consideram eleitos — o
pastor José Gomes dá Sil-
va e o advogado Manuel
Ferreira da Silva — com o
Delegado Antônio Felipe,
da 17a. DP.

O caso íoi motivado pela
recusa do advogado, sindi-
co atual, de entregar a clia-
ve da sala onde se realiza-
ria a posse marcada pelo
pastor. Depois da ameaça
de arrombamento da porta,
da agitação de mais de 100
condôminos, do barulho de
cachorros latindo e de um
samba batucado pela garo-
tada, os três guardas que
chegavam ao local propuse-
ram aos candidadtos que
pedissem esclarecimentos
ao delegado, o que íol acel-
to.

AS CONTAS

A preocupaçilo do Delega-
do Antônio Felipe foi ouvir
com atenção os argumentos
de cada um dos conflltan-
tes. O primeiro a chegar
foi o pastor José Gomes da
Silva que, mostrando a ata
da assembléia do dia 2 de
abril que o elegera por 55
votos contra 50 do seu opo-
sltor — afirmava o seu di-
rcito a tomar posse como
sindico.

Alegou, ainda, "diversos
erros do meu antecessor, que
se recusou a prestar contas
dc sua administração". Con-
clulu, Informando que, pelos
advogados Paulo da Cunha
Paiva e Jcsé da Siiva ...a-
iuiclia, exigiu na Justiça a
prestação das oo:'as. desde
28 de n: ..iço, em p. u..^o
que corre na 19a, Vara Cível.

Arquive

m K'. S

Antônio Ferrara desaparecera na sexta-feira

Ex-diretor da Bloch some e
é encontrado morto com 3
tiros e a cabeça esmagada

O ex-diretor industrial de Bloch Editores, Antô-
nip Ferrara, de 52 anos, foi encontrado morto com
três tiros e com a cabeça esmagada, sábado, na RuaAlba, em Mesquita, bairro de Chatuba. O indus-
trial estava desaparecido desde sexta-feira à tarde,
quando saiu de casa, no Alto da Boa Vista. Rua da
Selva, 50, no Opala RJ ZX-8147, para ir à Facul-dade de Administração da SUAM, onde estudava.

O corpo foi achado às 12h45m, por Manoel Be-lisário de Morais, residente na Rua Alba, 1, masnão foi identificado. A tarde, foi removido para onecrotério dc Nova Iguaçu. O fato foi registrado naDelegacia de Mesquita e somente ontem à tardea filha do industrial, jornalista Maria Helena Fcr-rara, ao saber do encontro de um corpo com as ca-racterísticas das do seu pai, foi ao necrotério e oidentificou.

Poucos arthtas plásticos
compareceram ao enterro
de Ciccilo Matarazzo

Sáo Paulo — Poucos artistas plásticos estive-
ram no velório de Francisco Matarazzo Sobrinho,
Ciccilo, no prédio da Fundação Bienal, e assistiram
ao seu enterro no cemitério da Consolação, ao meio-
dia. O cortejo tinha umas 500 pessoas, muitos poli-ticos, inclusive o Governador Paulo Egídio e o ex-
Presidente Jânio Quadros.

A Prefeitura de Ubatuba, onde Ciccilo foi pre-feito eleito de 1964 a 1968, decretou luto oficial de
três dias, e enviou representação para acompanhar
o enterro. Ciccilo era primo do Conde Francisco Ma-
tarazzo Jr., morto há 20 dias, e toda a família Mata-
razzo acompanhou seu sepultamento, realizado no
jazigo do seu pai, Senador Andréa Matarazzo.

Tailândia
fuzila
traficantes

COLISÃO

OS DOCUMENTOS

O advogado Manuel Fcr-
reira da Silva, logo que che-
gou, disse que as eleições
que escolheram o pastor pa-
ra* sindico estavam cheias
de irregularidades.

"Além de procurações sem
firmas reconhecidas e ou-
torgadas a parentes, o que
é proibido pela Convenção
do Condomínio" — disse
ele — "o pastor surriplou os
documentos da assembléia,
tais como os livras de ata e
de presença, 18 procurações
e 105 cédulas de votação".

Segundo o advogado, tais
documentos deveriam ficar
em seu poder, até a posse do
eleito. Argumentou que, por
isso, convocou a assembléia
de anteontem que, com a
presença de 55 condôminos,
anulou a eleição do pastor
do dia 2 de abril e o rcele-
geu síndico, com 44 votos.
Disse, aüida, que, hoje, sua
advogada, Ana Pio Autran,"doca entrada na Justiça ce
um processo de busca e
apreensão dos documentos
roubados".

O Delegado Antônio Fe-
lipe, depois de ouvir os con-
flitantes, esclareceu que nào
era de sua competência so-
lucionar a discussão pela
posse de sindico.

"Estando estabelecida a
controvérsia" — disse ele"caracterizou-se um caso de
Justiça Civil. É necessário
que se tire o coração do melo
e que se use o bom-senso".

Segundo o delegado, não
não haverá posse de qual-
quer dos dois como sindico,
ficando o cargo sub judice.
Na saida da 17a. DP, os
dois candidatos declararam
não acreditar que os condo-
mlnos venham a criar pro-
blemos até a solução do caso
pela Justiça.

HUGO ZIEMER
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de HUGO ZIEMER agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocas'ião do seu falecimento e convida os
demais parentes e amigos para assistirem a missa de 7.° dia

que em intenção de sua boníssima alma, manda celebrar amanhã, terça-
feira, dia 19, às 19 horas, na Igreja de Santa Margarida Maria (naLagoa).

O carro do Industrial foi
encontrado sábado pela
manhã, envolvido numn co-
llsão cm Nllópolls, e dois
homens de cor preta que
estavam nele conseguiram
fugir.

Segundo parentes da vítl-
ma, Antônio Ferrara estava
aposentado da Bloch Edito-
ras e,"ultimamente, além de
criar gado no seu sitio, cm
Miguel Pereira, assessorava
empresas gráficas. No dia
do desaparecimento, promv-
tera à mulher, Angelina
Ferrara, chegar os 23h, pa-
ra viajar para Miguel Pc-
reira.

Sábado pela manhã, o
Opala de Ferrara bateu
contra o carro do detetive
Aéclo Muniz Gonçalves, lo-
tado na Delegacia dc Pia-
beta, residente na Rua
Maestro Dljalma do Car-
mo, cm Nllópolls. O aciden-
te foi na Rua Nice, em NI-
lópolis, e os dois homens
pretos, depois de discutirem
com o detetive, concorda-
ram em pagar os prejuízos
e ir até a oficina.

O detetive Aéclo Muniz,
na oficina, ficou desconfia-
do dos dois homens, por-
que achou que cies tinham
roubado o veiculo. Na dire-
ção do carro, acompanhado
dos dois homens, rumou pa-
ra a Delegacia dc Nllópolls.
No caminho, foi agredido
pelos bandidos e imposslbl-
lltado de usar a arma. Os
dois homens fugiram.

O Opala ficou na Dele-
gacla de Nllópolls e peritos
que o examinaram, disseram
que o carro tinha rodado
bastante cm estrada de
terra e que, possivelmente,
o industrial havia sido as-
saltado e morto. Na mala do
carro, foram encontradas
marcas de pés e de sangue.
Até à tarde, policiais de Ni-
lopolls náo haviam toma-
do conhecimento dos do-
cumentos da vitima, que es-
tavom no carro.

Os documentos estavam
do lado do banco e os pe-
ritos e policiais nào o en-
contraram. Ontem à tarde,
a capanga íol achada, com
os documentos, receita de
macumba, recibo de Cr$ 15
mil de letras de cambio e
ae postos de gasolina, n.°s
de telefones diversos, recl-
bos de compra de material
de construção em Miguel
Pereira, carteira de Identl-
dade, CPF, carteira da
SUAM e Cr$ 200 em dinhel-
ro.

O ACHADO
Sábado, de manhã, Ma-

ncel Belisàrio de Morais
achou o corpo de um ho-

mem de 40 anos presumi-
veis, vestido de calça azul,
camisa listrada e com os
bigodes aparados. Manoel
Bellsárlo comunicou o fato
á Delegacia de Mesquita c
o rabecão removeu o corpo
ás 18h30m, para o Nccro-
tério de Nova Iguaçu.

A filha do Industrial,
Maria Helena, que estava
acompanhando o desapa-
reclmcnto do pai pelos Jor-
nais, foi ao Necrotério dc
Nova Iguaçu e, pela camisa
do industrial, o reconheceu.

Os carros dc ronda das
Delegacias de Nllópolls c
Mesquita, estavam sem
gasolina para investigar o
caso c a Revista Manchete
forneceu gasolina e carros
particulares para que as In-
vestigações continuassem.
Policiais das duas delega-
cias não sabiam dar qual-
quer Informação a respeito,
todos diziam que estavam
em ronda.

O corpo do Industrial foi
encontrado no Morro do
Chatuba, cm Mesquita, on-
de a estrada é péssima e
poucas pessoas conseguem
chegar ao local onde o ca-
dáver íol encontrado, com
a cabeça esmagada, por
uma pedra de 15 quilos c
com três tiros. O perito
Walter, de Nllópolls, este-
be no local, mas nenhum
policial apareceu onde o
corpo íol achado.

Amigos da vitima estive-
ram na Delegacia de Mes-
quita e na Delegacia de No-
va Iguaçu, paia pedir auto-
rizaçac, para remeçáo do
corpo, do Necrotério de
Nova Iguaçu para o Ins-
tituto Alranlo Peixoto, no
Rio. No local do apareci-
mento do cadáver, loi en-
conirado um maço de cl-
garros amassado.

Moradores do Morro de
Chatuba disseram que o
acesso de carro do local e
muito dificü, mas se a
pessoa conhecer a estrada,
nâo terá dificuldade de
chegar ao topo. Maria VI-
valda, residente na Rua
Alba há seis anos, disse que
não escutou nada de sus-
peito e que, na noite de
sexta-feira, nào viu ne-
nhum carro subir o morro.

O morador que encon-
trou o corpo, disse também
que náo viu nada. Outra
moradora, que não se iden-
tifleou, ítcou com medo de
dar informações, alegando
que tem seis filhas para
criar, mas informou que
náo viu nada de suspeito.
Afirmou que quem subir
pela estrada, tem de co-
nhecer muito, já que ela
tem multas buracos c um
abismo de 50 metros de ai-
tura.

CORTEJO

De acordo com seu desejo,
o corpo de Ciccilo foi vlado
no prédio da Fundação Bie-
nal, da qual ele foi criador.
Lá estiveram o Governador
Paulo Egidlo, o ex-Preslden-
te Janlo Quadros, o presi-
dente nacional do MDB,
Ulisses Guimarães, o Prefel-
to Olavo Setúbal e grande
número de políticos.

Poucos artistas plásticos
compareceram, notando-se
Maria Bonoml, Danilo dl
Prcti, Manabu Mabe, Wai-
demar da Costa e Aldemlr
Martins. Na caminhada do
prédio da Bienal ao Museu
do Presépio, onde íol ceie-
brada missa de corpo pre-
sente, o cortejo fez pequena
parada diante do Museu de
Arte Moderna, também
criado por Ciccilo e que per-
manecerá fechado até ter-
ça-felra, cm sinal de luto.

O caixão, coberto com a
bandeira do Estado de Sáo

Paulo, foi colocado diante
do presépio napolitano, a
maior obra do Museu, doa-
da por Ciccilo na década
de 50, e ali foi rezada missa
pelo padre Antônio Oltvelra
Godinho. O padre destacou
que "a um nome tão gran-
de, nào há elogio que baste.
Ciccilo agora pertence ã
História. Que Deus lhe dê
a recompensa, fazendo de
sua vida uma sementelra
de bondade, cultura e bele-
za."
SUCESSOR

No cemitério, o sobrinho
Glanadrea Matarazzo, vi-
ce-presidente da Metalúr-
glea Matarazzo c indicado
sucessor de Ciccilo na em-
presa, conslderou-o "In-
substltuível no trabalho
pelas artes", mas prome-
teu coyiitlnuar sua obra "no
apoio e defesa da arte e da
cultura", inclusive manten-
do o Prêmio Internacional
dc Literatura.

Artistas e políticos
julgam o "mecenas"

Aldemlr Martins, pintor:"Significa a morte do últl-
mo Mecenas. Ninguém, co-
mo particular, tem mais
condições. O mecenato, ago-
ra, ficará com o Estado".

José Midlin, empresário e
colecionador: "Admiret-o
multo, sempre como figura
humana e como exemplo de
um espirito público. Foi um
benfeltor de São Paulo no
pleno sentido da expres-
sáo."

Governador Paulo Kjidio:"Devemos a ele a dedicação
de uma vida à renovação
da arte e a exposição do
Brasil ao mundo artístico
exterior."

Cardeal F.varisto Arns:"O que me impressionou
sempre foi sua ternura Jo-v!:U e seu desprendimento.
Um São Francisco a seu
modo."

Paulo Duarte, antropólo-
go e escritor: "Vou contar
um fato. Quando era Pre-
feito de Sào Paulo o Sr Ja-
nlo Quadros. Ciccilo já ha-
via construído o Ibirapüera.
O Prefeito teve necessidade
de dar um golpe de dema-
gogla e. sem mais aquela,
expulsou Ciccilo do Iblra-
puera. Os intelectuais de
Sào Paulo, os verdadeiros
Intelectuais, pusoram-se ao
lado dele nesse Incidente. Omovimento de apoio só po-dia contar com uma arma:
a Inteligência. Mas, que va-
le a Inteligência diante dasditaduras e diante da poli-tica pobre que sempre nos
dominou? A comissão orga-

nlzadora da homenagem
a Ciccilo — que era apenas
a colocação de uma placa
num dos edifícios por ele
construído, destinado a ser
um grande museu e que
acabou sendo uma reparti-
çào do Datran — não con-
seguiu nenhum homem de
expressão no Governo e na
sociedade para saudá-lo.
Saudei-o eu. Meu discurso
agradou ao grupo pequeno
de intelectuais, e desagra-
dou às chamadas classes
conservadoress, das quais
eie era membro. Afirmei
que Ciccilo, um Itallaninho
de menos de 200 anos, po-derla ser classificado com
toda Justiça dentre os ho-
mens bons de Plratlning.i".

Ex-Presidente Jânio Qua-dros: "Neste país. no qual
poucos dão alguma coisa e
muitos tiram o que podem.Ciccilo íol esta n. .Idade:
Investiu na cultura do po-vo".

Maria Bonoml, artista
plástica: "Ê um soldado
dando baixa em véspera dc
batalha. E não tem substt-
tu to".

Danilo di Preti, artista
premiado pela Bienal: "Ele
pegou o barco e levou-o ao
porto. Precisava muita co-
ragem para fazer o que fez
na época, porque a arte no
Brasil era fumaça".

Deputado Ulisses Guima-
rães, que prometeu coorde-
nar hojo. no Congresso, uma
homenagem a Cice-lo: "O
Brasil perdeu, fundamental-
mente, um hocian -om".

Bnngroc — Poucas horas
depois da exmiç&o inmá-
ria de um homem acusado
pela policia de estar de
posse de 14 quilos de ópio— o que ele desmentiu, grt-tando até o momento eih
que duas rajadas úp me-
tralhadora o mataram — b
Primeiro-Mlnlstro tallandês.
Tanln Kralvixln, anunciou
que sua campanha contra
o tráfico de narcóticos será
Intensificada.

Tanln falou na Confe-
réncla Internacional sobre
Narcóticos, r e a f I rmando
propósitos anunciados em
outubro quando tomou pos-se: executar todos cs clda-
dos Julgados culpados de
assassinlo, ultraje, fogo cri-
mlnoso ou tráfico de estu-
pcfaclcntcs. "Agiremos ra-
ptdamente, pois quanto
mais demorarmos pior",disse.

EXECUÇÃO

O executado, T h a v o r n
Udomrudc, 44 anos, foi pre-so em 25 de março, acusado
de reter 14 quilos de ópio.
Segundo testemunhas da
execução, Thavorn não
soube que Ia morrer até o
momento em que o amar-
raram a um poste. Entáo,
começou a gritar sua ino-
cêncla, rejeitando todas as
acusações. Um carrasco dis-
parou-lhe nas costas duas
rajadas de metralhadora.

Segundo círculos ligados
à conferência, a execuçào
pode ter servido para reíor-
çar as palavras do Premier,
pois nào fora previamente
anunciada e nada a fazia
prever. Coincidiu, ainda,
com um comunicado do
Exercito anunciando a dts-
coberta de uma fábrica
candestlna de preparaçàu
de estupefacientes, a 8 km
da fronteira com a Malásia
dirigida por guerrilheiros
comunistas.,

CONTRABANDISTAS

Em Hamburgo, a policia
anunciou que, desde final
de março, conseguiu desarti-
cular uma rede de contra-
bandlstas de estupeíacien-
tes, de tendo quatro dos res-
ponsaveis. O grupo tinha
ramificações por todo o
mundo e seus principais
centros de atividades em
Hamburgo, na Holanda e
na Suécia, onde também
foram leitas varias prisões.

Nos Estados Unidos, pró-ximo de Wichlta, no Kan-
sas, as autoridades apre-
enderam um avião DC-8
colombiano, com um carre-
gamento de sete toneladas
de marijuana, que fez uma
aterrissagem de emergèn-
cia, ao que partee por laha
de combustíveis. Quatro
homens foram presos e a ca-
da um atnouida a fiança
dt 150 mil dólares tCr$ 1
milhão üaO nuij, quo nao
pagaram.

Operano

ANTÔNIO FERRARA
? 

Angelina, Maria Elena, Antonieta,
Carlos Alberto, Ana Maria, Ignàcio, e
Antônia Maria Ferrara, Catarina Ca-

ciani e Ângelo Lizieiro, cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de seu
querido esposo, pai, filho, irmão, genro e
cunhado, ANTÔNIO FERRARA, e convidam
parentes e amigos para o seu sepultamento a
ser realizado ao meio-dia de hoje, no semi-
tério São Joáo Batista, saindo o féretro do
portão principal.

PROF. GENERAL

JOSÉ LESSA BASTOS
(FALECIMENTO) .

+ 

Brigadeiro Luiz Gastão I.essa Bastos e família, Deputada Lygia
Lessa Bastos, Engenheiro Jorge Carlos Süssekind e família,
Lucy Maria Ferreira Constantino e filhos, Brigadeiro Atila Gomes

Ribeiro e família, famílias Lessa Bastos, Süssekind e Gomes Ribeiro
comunicam o falecimento de seu inesquecível e querido pai, sogro,
avô, cunhado e tio e convidam para o seu sepultamento hoje, às 17
horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza para o Cemitério de
Sáo Joáo Batista.

Dr. Germano Moreinos
K Rachel Schkolnik Moreinos, Josef

V V Edina Kertzman, Salomão e Selma
a\/^ Benjaquem comunicam o faleci-

Y mento de seu esposo, pai, sogro
e avô GERMANO MOREINOS, ocorrido
dia 17 de abril de 1977, saindo o féretro
da Capela da Sociedade Cemitério Israe-
lita na Rua Barão de Iguatemi, 306, às
14h. Pçde-se nâo mandar flores.

ANTÔNIO FERRARA
+ 

As EMPRESAS BLOCH cumprem o
doloroso dever de comunicar o fale-
cimento de seu antigo funcionário

ANTONIO FERRARA, e convidam seus amigos
e parentes para o seu sepultamento, a ser
realizado ao meio-dia de hoje, no cemitério
São João Batista, saindo o féretro do portão
principal.

DAG0BERT0 COELHO DA SILVA
(MISSA OE 7.* DIA)

+ 

A família sensibilizada agradece as mani-
festações de pesar e convida para a missa
a realizar-se na terça-feira 19 às 11 horas
na Igreja de Na. Sra. da Conceição da

Boa Morte à Rua Buenos Ayres 71 - Centro.
IKPV N.o 34»

mata colega
por vingança

Sem camisa e com o cor-
po a:"ida sujo de -angue, o
operário Walter Alves, de 25
anos, íoi apanhado pela
policia, minutos depois de
haver assassinado a paula-
das seu companheiro de[
trabalho, Antônio oe.gio de
Barros Sousa, 19 anos, na_
Praia das Rosas, próximo
ao Estaleiro Emaq, na Ilha
do Governador. Na 37a. DP,
Walter cuiuessou que hã
quatro anos estava à pro-
cura de Antônio Sérgio pa-
ra vingar-se de uma agres-
são cm Sáo Paulo, quando
Antônio o esiaqueou e íu-
giu.

Há um mès, c.e conseguiu
localizá-lo tra-alhaudo . u-
ma c.a da Cedae e, para
con-umar a vingança, em-
pregou-se na mesr..a obra,
à espera da oportunidade,
que apareceu ontem. O ho-
mícidio íol prateado com
tanta brutalidade que An-
tônio Sérgio teve a cabeça
deformada.

BEBER AM

No local do crime, vlzl-
nhos disseram que, na noite
ant.-i^or, Walter e Antônio
beberam Juntos, num bar
ao lado da obra. Walter Al- '
ves d-.sc que não estava
arrependido e, ao contrário,
com a "cons..ciicia limpa".

Walter Alves poderá ser
condenado a mais de 20'
anos de reci—ào, pc.que o
crime, além de premedita-'
do, íoi praticado cc :i bru-'
talldade epi; moJvo torpe. ¦

|
ASSALTO

i
Com um tiro no peito, o'

carpinteiro Reginaldo Go-
mes dc Barcelos, 19 anos,
que trabalhava no metrô!
íoi assassinado, na madru-
gada de ontem, ao reagir ao
ataque de um mulato, que
pretendia assaltá-lo, no
Parque do Flamengo.
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Governo define hoje como capitalizar as siderúrgicas
O Congresso

o Instituto Brasileiro de Siderur-
gia (IBS) realiza de hoje até
quarta-feira o seu 7P Congresso
Brasileiro de Siderurgia, no Rio

Sheraton Hotel, cujo programa prevêabertura hoje às 20 horas pelo Ministro
Ângelo Calmou de Sd, almoço amanhã
com o Ministro Shigeaki Ueki e encerra-
mento quarta-feira d tarde pelo Ministro
João Paulo dos Reis Velloso.

Pelo programa, amanhã às 9 horas
o presidente da Comissão de Economia do
IBS apresentará o trabalho da entidade^,
que significa ser o tema básico do con-
gresso e que se refere à evolução e ten-
dências do planejamento siderúrgico bra-
sileiro. À tarde, o Conselho de Não Fer-
rosos e Siderurgia (Consider), através de
sexi secretário-geral, Aluisio Marins,
apresentará o Plano Mestre da Siderur-
gia.

Na quarta-feira pela manhã have-
rá um painel internacional a ser apre-
sentado pelo Instituto Latino-Americano
de Ferro e Aço (ILAFA), o vice-presiden-
te da Kawasaki Steel falará sobre a in-
dústria siderúrgica japonesa e o Insti-
tuto de Estudos Econômicos Mundiais,
através do Sr Frank Wolter, salientará
as perspectivas mundiais da siderurgia.

Paralelamente ao 7P Congresso Bra-
sileiro de Siderurgia, o IBS promoverá a
Expo-Sider 77, que será inaugurada lo-
go após a abertura do congresso, e onde
as empresas sidertírgicas mostrarão as
últimas inovações tecnológicas e as suas
principais linhas de produção. Participa-
rão da mostra empresas nacionais e es-
trangeiras.

A 

evolução e as tendências do pia-nejamento siderúrgico brasileiro
— tema básico do congresso —
foi, na opinião do IBS, uma opção

quase indescartável, por se encontrar a
siderurgia brasileira numa fase de vir-
tual revisão dos seus programas, diante
da reorientação da política econômica
determinada pelo Governo federal.

A entidade crê que, como indústria
de base, "de indiscutível importância es-
tratégica", para o êxito dessa recente po-
litica econômica a siderurgia terá de
adaptar-se às novas regras do jogo im-
postas ao pais pela conjuntura interna-
cional, "e isto só poderá ser alcançado
havendo um debate franco entre as em-
presas do setor e o próprio Governo".

Assim, diz o IBS, "como planejar ou
como replanejar programas siderúrgicos
será a questão mais universalmente dis-
cutida ao longo deste ano e este congres-
so será, sem dúvida, a oportunidade em
que todas as correntes de opiniões se
cruzarão para ajudar a definir os melho-
res rumos para esta importante indús-
tria de base".

• • •

O 

congresso volta a ocorrer no Rio,
depois de se ter aberto uma exce-
ção com a sua realização em Belo
Horizonte e Ouro Preto no ano

passado pois, segundo o IBS, "em 1976
levou-se em consideração a expressão de
Minas Gerais no quadro da siderurgia
nacional e o fato histórico do centena-
rio da Escola de Minas".

Os seis últimos congressos abrange-
ram os seguintes temas: O primeiro, rea-
lizado de 23 a 25 de maio de 1971, não
teve um tema único, e sim a apresenta-
ção de vários trabalhos elaborados pelascomissões técnicas e da secretaria-geral
do IBS. Em 1972, de 9 a 12 de abril, o
segundo congresso abordou a siderur-
gia brasileira na década de 70.

O tema central do terceiro congres-
so, realizado de 9 a 11 de abril de 1973,
joi o mercado e as perspectivas do aço no
Brasil, enquanto a energia foi o tema
principal do congresso realizado em 1974,
e as perspectivas da siderúrgica brasilei-
ra o do congresso de 1975. Já a análise
da siderurgia brasileira foi o tema do
congresso de Belo Horizonte.

A 

diretoria do IBS será mudada no
final do 7.9 Congresso Brasileiro
de Siderurgia, passando a presi-dência da entidade para o diri-

gente de uma empresa estatal. Na tarde
de quarta-feira, o atual presidente da en-
tidade, Sr Paulo Diederichsen Villares,
entrega o cargo ao presidente da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, Sr Plínio
Cantanhede.

Há dois fatos singulares nos estatu-
tos do IBS: a) prevê-se que a presidênciada entidade será alternada, a cada dois
anos, entre dirigentes de empresas esta-
tais e privadas; b) não há eleição para o
cargo de presidente, pois ele é passado
para aquele que foi eleito dois anos antes
para o cargo de vice-presidente da entida-
de.

Assim, o presidente da CSN dirigi-
rá a entidade até 1979, por ter sido eleito
há dois anos para o cargo de vice-presi-
dente. E já se sabe que a partir de 1979
a presidência do IBS voltará a ser ocu-
pada por um dirigente de um grupo em-
presarial privado, no caso o Sr Jorge
Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau,
que em março foi eleito vice-presidente.

Um terceiro fato é que a cada ano
é alterada a diretoria do IBS. Este ano,
os Srs Mário Lopes Leão (da Cosipa),
Hans Schlacher (da Belgo Mineira), Luis
Márcio Barbosa (Nossa Senhora Apare-
cida) e Hésio de Mello Alvin (Cofavi)
serão empossados como diretores.

Textos dc Zenüton llozerra
e Augusto Carvalho Capitalização, o problema maior

A concessão de um"crédito presumido" dc-
corrente da isenção do
Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI)
incidente sobre os pro-dutos siderúrgicos e ou-
trás medidas de capita-
lização para as empre-
sas do setor, serão anun-
ciadas hoje no Rio peloMinistro da Indústria e' dlr Comércio, Sr Ângelo
Calmon de Sá, na aber-
tura do 7o Congresso
Brasileiro de Siderurgia,
que será realizado até
quarta-feira.

Ainda hoje, em São
Paulo, o Presidente Er-
nesto Geisel e os Minis-
tros Mário Henrique Si-
moniten, Reis Velloso e
Calmon de Sá, vão defi-
nir os mecanismos capa-
«es de incentivar a capi-
talização das empresas
siderúrgicas, e um dos
temas a ser debatido re-
fere-se à questão da
também Isenção do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias (ICM) pe-los Estados, uma antiga
reivindicação do Institu-
to Brasileiro de Siderur-
gia (IBS).

O Ministro Calmon dc
Sá adiantou que as em-
presas siderúrgicas con-
tinuarão a recolher o
1PI ao Tesouro Nacional."A partir de 1» dc maio,

porém, os recursos fi-
nanceiros provenientes
desse recolhimento serão
depositados cm conta
especial no Banco do
Brasil, que abrirá um
créoíto pTéãüiiüdo às em-
presas que necessitarem
de capital financeiro pa-ra a execução de seus
planos de expansão", ex-
plica.

Esse sistema de "cré-
dito presumido" vigora-
rá por um período dc dez
anos e, pelo que explicou
o Sr Calmon de Sá, sig-
nifica que as empresas
siderúrgicas, ao emiti-
rent suas notas fiscais,-
adicionarão ao preço fi-
nal de venda os 5% rela-
tivos à alíquota atual do
IPI, que serão creditados
a essas mesmas empre-
sas sem a necessidade de
se alterar o mecanismo
de recolhimento do im-
posto por parte do Go-
verno.

Em síntese, significa
que o Governo concede-
rá à siderurgia uma isen-
ção total do IPI, termo
que o Ministro Calmon
de Sá prefere denominar
de "crédito presumido",
ao contrário do queanunciou, na sexta-feira

passada em Porto Alegre,
o Ministro Mário Henri-
que Simonsen, para
quem a alíquota do im-
posto será reduzida cm
90%, passando as empre-
sus siderúrgicas a reco-
lher ao Tesouro apenas
o,r>%.

Em relação ao ICM,
inicialmente o Governo
federal considerou fora
de cogitação uma possí-vel isenção desse impôs-
to ao setor siderúrgico,
por ser um tributo emi-
nentemente estadual. As-
sim mesmo, o presidente
do IBS, Sr Paulo Villa-
res, voltou a reivindicar
na semana passada aos
Ministros Mário Henri-
que Simonsen e Calmon
de Sá uma atuação do
Governo federal junto
aos Governos estaduais
sobre o assunto.

Assim é que hoje, em
São Paulo, o Presidente
Geisel e os Ministros Si-
monsen, Reis Velloso e
Calmon de Sá deverão
pedir aos Governos esta-
duais um protocolo de
intenção com vistas à
isenção do ICM para o
setor, embora alguns Es-
tados já concedam essa
isenção.

Máquinas e
Equipamentos

r\

Ênfase é para expansão estatal
O novo Plano Mestre d»

Siderurgia a ser apresen-
tado amanhã à Urde pelo
Conselho de Não Ferrosos e
Siderurgia (Consider) du-
rante o congresso do IBS,
prevê que não deverão ser
aprovados novos planos du
expansão na área de não
planas leves e especiais, se-
gundo o Sr Carlos Campe-
lo, que coordenou a exe-
cuçâo do documento no
Consider.

O técnico do órgão ex-
pllcou que isso significa
que o Plano Mestre divide
o programa cxpanslonlsta
do setor siderúrgico em
duas fases: a) de 1977 a
1983 será dada èníase & ex-
pansão na área de aços pia-
nos, a curto e médio pra-
zo, onde Justamente atuam
as empresas estatais; b) de
1983 em diante a expansão
será para os não planos
leves e especiais.

A EXPANSÃO

O Sr Carlos Campeio dis-
se que, ao elaborar o novo
Plano Mestre da Siderur-
gia para o próximo decê-
nio, o Consider levou em
consideração as medidas
tomadas ultimamente pelo
Governo com vistas a ali-
vlar o balanço de pagamen-
tos do pais, através da »ubs-

tltuiçSo das Importações. E
é sob esse angulo que se
baseia a expansão do setor
siderúrgico.

Na verdade, só no setor
siderúrgico, as Importações
tém crescido considerável-
mente, apesar de estarem
em execução os planos de
expansão cie diversas iisl-
nas do setor. Só no ano pas-
sado, essas Importações ai-
cançaram 550 milhões dc
dólares e o Consider prevê
que em 1977 elas não atin-
glrão valores Interiores aos
450 milhões de dólares.

Recentemente, o secreta-
rio-geral do Consider, Sr
Alulslo Marins, revelou em
São Paulo que as Importa-
ções brasileiras de aço atin-
giram os 100 milhões de dó-
lares só nos dois primeiros
meses do ano. Isso faz com
que se leve a crer que aque-
Ia previsão do Consider
para este ano seja vista
com certa desconfiança em
termos de Importações.

A questão, porem, é que
o Plano Mestre é para um
decênio e, assim, segundo
o Sr Carlos Campeio, de-
verão ser investidos até
1986 cerca de 20 bilhões de
dólares na expansão slde-
rúrglca, para que naquele
ano o país passe a produzir
40 milhões de toneladas/
ano de aço, enquanto a de-

manda estará em torno das
37 milhões de toneladas.

O Consider especifica no
novo plano decenal que só
haverá expansão na área
de aços nào-planos leves e
especiais para aquelas em-
presas cujos projetos foram
aprovados até este ano.
Essa, na verdade, é a pri-nielra fase da consolidação
do Dlano. que fala na cstni-
tura de produção até 1986,
determinando a capactda-
de instalada c expandida
do setor.

O objetivo do plano é a
seleção de processos dc pro-dução a considerar nessa
expansão tendo em vista as
tecnologias disponíveis, a
escala pretendida, dlsponl-
bllldade de matéria-prima
metálica, montantes de In-
vestimentas envolvidos e
padronização de equipa-
mentos visando sua fabri-
cação pela Indústria nacio-
nal de bens de capital.

Slbrctudo, visa a defini-
ção e seleção de pólos slde-
rúrglcos regionais e a aná-
lise de outros fatores con-
dlcionantes tais como a pré-existência de produção si-
derúrgica, acessibilidade ao
mercado e aos fatores de
produção requeridos porcada processo básico sele-
clonado.
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Dentre todos os problemas com quese defronta hoje a siderurgia, o mais
grave e de difícil solução è o de levan-
tamento dc recursos financeiros. A ge-ração própria de recursos do setor, ba-
seada na simples remuneração dos ca-
pitais anteriormente investidas, é Insu-
flcente para manter sua participaçãonormal nas expansões, obrigando o se-
tor a diversificar as suas atividades orl-
ginais, que é a de produzir aço.

Isso é o que diz um documento do
IBS entregue em fevereiro do ano pas-sado ao Governo, contendo subsídios
considerados pela entidade como capa-
zes de promover uma capitalização mais
realistica das empresas siderúrgicas. Em
«intese, a entidade pedia a isenção do
IPI e do ICM, além da prática de pre-
ços de venda com margens de lucratl-
vidade mais elevadas, determinadas cm
função dos Investimentos a realizar.

Um debate
O IBS entende que a única forma

viável para a cobertura das necessida-
des de recursos financeiros para a ex-
pansão do setor siderúrgico, é a quecontempla a associação de moderados

aumentos de preços de incentivos dire-
tos às empresas em expansão, atrás de
menores encargos financeiros e dlspcn-
«a pa/rcial da correção monetária em
empréstimos oficiais.

Para o Governo, porém, elevação de
preços pura e simples implicaria au-
mento da inflação. A questão é que até1986 prevê-se a aplicação de 40 bilhões
de dólares na expansão do setor, embo-
ra as empresas sejam obrigadas a pe-sados encargos financeiros, tais como odepósito compulsório .sobre as importa-
ções e o depósito restituível de Cr$ 250
por tonelada de óleo combustível quequiser comprar para produzir aço.

No seu documento encaminhado aoGoverno, o IBS sugeria quatro medidas
básicas que poderiam levar as empresas
do setor a mais facilmente conseguir
recursos para o financiamento do PlanoSiderúrgico Nacional, como diz o pró-prlo titulo do trabalho. Essas sugestões
praticamente não foram levadas emconsideração pelo Governo e sâo as se-
guintos:

a) imediata autorização dos órgãoscontroladores (CIPi para a prática dosseguintes preços médios dc wnda: la-minados planos comuns, perfis pesados•-• tr.hio.i — 3Uò dólares/tonelada; lamt-

nados de aços especiais — 675 dólares/
tonelada: laminados não planos e aços
comuns — 410 dólares/tonelada;

b) acompanhamento dos custos de
produção do setor siderúrgico c revisões
periódicas (trimestrais) dos preços de
venda autorizados, de modo a permitira manutenção das relações preço/custo;c) empréstimos do setor público ao
setor siderúrgico de recursos financeiros
equivalentes aos tributos federais (IPI eIP.) gerados no setor e ao tributo esta-
dual (ICM) resultante dos acréscimos de
produção, nas seguintes condições paraambos os casos: carência de cinco anos,
amortização de 15 anos (do 6.° ao 20.°»,
Juros e encargos de 3,5% ao ano capita-
lizados durante a carência e dispensa
da correção monetária durante a carén-
cia desses empréstimos, mas vinculada
•os reajustamentos de preços a partirdo 6.° ano; e,

d) criação de um comitê permanen-te Consider/IBS para acompanhamento,
com base nos balanços e balancetes se-
mostrais das empresas, da evolução do
•etor.

Já o Consider propõe outra coisa.
Mais precisamente, as sugestões do
Consider são oito, a saber:

1) criação de linha especial de cré-
dito para capital de giro de Cr$ 1 bilhão,
com encargos totais da ordem de 19% ao
ano, pelo prazo de 180 dias, renováveis
por igual período;

2) recscalonamento das dívidas
atuais das empresas;

3) aumento da geração própria dc
recursos através da melhoria da produ-tividade, calculada em 10 dólares/tone-
lada a partir de 1979, e de redução de
transportes, calculada em 5 dólares/to-
nelada, a partir de 79;

4) empréstimos externos, correspon-
dentes a 25% dos investimentos até 1980e a 15% após esse ano;

5) financiamento do BNDE, Flname,
BNH e outros bancos oficiais, com cinco
anos de carência mais 15 anos de amor-
tlzaçào e Juros de 3,5% ao ano, com cor-reção monetária normal. O montante
total de financiamentos seria de 6 bl-lhões 500 milhões de dólares de 1977 a1983;

6) autorização para aumentos reaisde preços de até 10% em 1977;
7) redução do Imposto de Renda na-

ra 5%; e
8) dotação orçamentária do Gover-no federal correspondente a 10% dos in-vestimentos previstos em cada ano.

Empresas reivindicam preço real
A retenção do IPI. em si, vai ajudarmas nao resolverá o problema da desça-

pitalização do setor siderúrgico, na opl-nlao do cx-.secrctârio-geral do Consider
Sr Sarclnelli Garcia. Para ele, "ou cria-se um mecanismo de obtenção rápida derecursos financeiras, ou não se promovea expansão pretendida para o setor, mes-mo entre as empresas estatais".

_ Este ano, as empresas do setor deve-rao recolher entre CrS 1 bilhão 500 ml-lhoes e CrS 2 bilhões em termos de IPIequivalentes a 120 e 150 milhões de do-lares. O Sr Sarclnelli Garcia explica que]>r.:ve-se a expansão de 2 milhões de to-neladas/ano de aço no pais. que vai re-
querer Investimentos superiores a 1 bl-lnao 500 milhões de dólares.

Outros problemas
O ex-secretário-geral do Considercita outros problemas do «tor. tais comoa deterioração da rentabilidade dasempresas, os elevados custos da expansãoc as negativas perspectivas de curto pra-zo para o mercado externo. Tudo Issodiz. levaram as empresas siderúrgicas donais a diminuírem sua rentabilidade.
Além disso, acrescenta, "a capaclda-de de gerar recursos financeiros próprioshoje e menor, enquanto crescem cadavez mais as exigências de desembolso epor Isso mesmo, a capacidade de endivi-damento das empresas é incompatívelcom a sua rentabilidade. Claro que nin-guem vai emprestar dinheiro a quem nãopodo pagar".
Um dos mecanismos que o Sr Sarei-nem Garcia propõe para a maior capita-llzaçao do setor siderúrgico é a adoção

dc preços mais realistas para os seus pro-dutos c melhor discipllnamento do mer-cado interno. 'Hoje, um vergalhão évendido a preços inferiores ao determí-nado pelo CIP, levando, por extensãc
menor rentabilidade às empresas" e.x-
plica.

Essa também é a opinião do presi-dento da Comissão de Economia do IB3e diretor do Grupo Gerdau, Sr Ery Ber-nardes, para quem a previsão de aplica-
ça0 de investimentos de 20 bilhões de dó.lares até 1986 para uma expansão quepermita a produção de 40 milhões de to-noladas/ano de aço vai exigir incentivosmais rápidos que a retenção do IPI.

O próprio presidente da Slderbrás
(holdiaf estatal da siderurgia), GeneralAlfredo Américo da Silva, entende que'em qualquer circunstancia, a chave dosuoesso do plano siderúrgico reside naobtenção de recursos financeiros adequa-dos nos momentos certos", e que "no
Brasil, o capital é reconhecidamente ofator de produção mais escasBO".

Para o presidente da Slderbrás "o
custo da uma tonelada Instalada 

' 
emuma usina convencional duplicou nosúltimos anos, pois de 450/500 dólares s*-tua-se hoje acima de 1 mil dólares portonelada". Claro que, diante de todos es-ses fatores econômicas negativos, as em-presas privadas jamais terão condiçõesdc gerar recursos próprios para auasexpansões.

Assim, como já firmou o próprioGeneral Alfredo Américo da Silva "a
magnitude dos recursos envolvidos nà si-derurgla é de tal ordem que em muitos
países, mesmo nos de alta renda, só oEstado tem condições de ser o Investi-dor .
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Informe Econômico—
Conselho respeitável

"Uma ação, normalmente, tem dado, ao
longo do tempo, mais rentabilidade do quea caderneta de poupança, principalmente se
for de uma boa empresa. Nos últimos dez
anos, ações de empresas privadas de bom
porte renderam mais do que teria rendido
qualquer caderneta de poupança".As afirmações nâo fazem parte de qual-
quer folheto de lançamento de ações, nem de
publicidade das Bolsas do Rio e São Paulo.
São parte de uma entrevista do Ministro da
Fazenda Mário Henrique Simonsen, ao JOR-
NAL DO BRASIL.

O Ministro, no entanto, fez questão de
ressaltar que "o único problema é que não
se pode querer que o tipo de risco de aplica-
ções em ação seja igual ao de aplicações em
título de renda fixa. Por definição, o investi-
dor de ação é um e o investidor de renda
fixa é outro.""Eu diria que o investidor em ações de-
ve ser, inclusive, razoavelmente selecionado
e aplicar com critério de longo prazo. A no-
va Lei das Sociedades Anônimas, aliás, dá
até algumas garantias, como a obrigatorie-
dade de que as ações tenham correção mone-
tária sob a forma de bonificação", concluiu
o Ministro.

* ? *

Com a aprovação do Progiro na reunião
do Conselho Monetário Nacional de amanhã,
o Ministro da Fazenda, Mário Henrique Si-monsen, dá por encerrada "nos próximosmeses" as medidas de fortalecimento das pe-quenas e médias empresas em sua área. Si-monsen revelou, contudo, que outras coisasestão em estudo, "mas não se encontram ma-duras".

O Ministro aa euTcnüa àlsse ainda não ternotado aborrecimento de investidores estran-
geiros quanto ao não cadastramento de em-
presas estrangeiras pela Finame. Simonsenafirmou que "o problema fundamental daFiname no momento não é discriminaçãocontra a empresa estrangeira. Ela luta con-tra a falta de recursos, e, por isso, tem difi-culdade em cadastrar novas empresas."

Sobre a burocracia na liberação de rc-cursos explicou ser resultado da falta demontagem de esquemas para financiarcertos projetos. Quanto ao não pagamentoem dia das dividas das empreiteiras, Simoii-sen respondeu que "o problema não é doMinistério da Fazenda. Eu tenho soltado pa-ra o Ministério dos Transportes todas as ver-bas necessárias".

Guerra ao chuchu

O Governo paulista deverá formar nos
próximos dias uma comissão de alto nivel
para constatar ou afastar as influências dos
preços dos hortífrutigranjeiros na alta docusto de vida, atuando sobre a comercializa-
çao desses produtos no Estado.

A conclusão dos técnicos federais sobrea influencia dos hortigranjeiros na alta docusto de vida está mobilizando os mais di-versos setores do Governo. O presidente doBanco do Brasil, Karlos Rischbieter já revê-lou que o banco está estudando a possibilida-de de vir a financiar a plantação de hortali-
ças e legumes em locais próximos ás grandescidades.

Três opções

O diretor-geral do Departamento Nacio-nal de Águas e Energia Elétrica (DNAEE)Luis Carlos Menezes, disse que só existemtrês opções para que o setor elétrico possasair da crise de recursos atual:a liberação de financiamentos exter-nos
o aumento do preço da tarifa para oconsumo de energia
o atraso na execução de algumasobras, após exame rígido de priort-dades

Na sua opinião, a opção mais viável, ape-sar do risco, seria o atraso na execução de ai-gumas obras.

Mau tempo

A plataforma de prospecção de petróleoUbaranas.3 nao foi lançada ao mar ontemapesar da prontidão de quatro rebocadoresdo, Petrobrás, diante das péssimas condiçõesclimáticas. Seu lançamento foi adiado parahoje, quando deverá deixar a Baia de Ara-tu, seguindo para o Poço de Ubaranas, noRio Grande do Norte, onde começará a per-furar, caso o tempo permita.A plataforma, uma das três encomen-dadas pela Petrobrás ao consórcio MendesJunwr/Campenon Bernard, custou CrS 150milhões.

Np Havre

No dia 23 de maio será iniciada efetiva-
mente a construção do entreposto industrial
do Brasil no Porto do Havre. O entreposto,
resultado de um acordo entre os Governos
francês e brasileiro, vai facilitar o comércio
entre os dois paises, servindo para a esto-
cagem, acabamento e transformação — li-
vre de impostos alfandegários — de pro-
dutos de exportação brasileiros.

Qualquer empresa, privada ou pública,
pode pretender uma área nesse entreposto e,
segundo a Câmara Franco-Brasileira dt Co-
mércio, já existem 20 interessados.
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jfifflfc PREFEITURAf^ms DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Riotur- Empresa de Turismo do Município do
Rio de JaneiroS, A.

Au-mbléia Gtr •! Ordinária

Fiam oi wnhore» •cionlitu eonvldtdoi • at ftunlrtm a)m Auimblatlt
Geril Ordlnirii, no dia 29.04.77. «m li. tonvocteío, ia IS horia, n»
aula d* ftlOIUR - Emortit do Turismo do Munkfols do Rio dl Ja-
nalro S.A.. n< Rui Sio Joit, 90 - I.» andar, ¦ fim da dallbararam
•obf» ¦ teguint» Ordem do Dia:
•I Itilufa. dlicuiiio • vottefo do Ralatorio da Oi,alei». Balanço G«ral.

Conta d* lucrot • Pai d a a t Parecar do Contolho Fltcal, ralativoa ao
aiarclclo «narrado «m 31 do danmbr* d* I97ÓI

b) •laiçlo dt Diratorla • doa Mantbrot d» ConMlho Fiscal, «falivoi o
auoltntai, cara o novo txtrdcloi

ai fixicio doa honoriríoa do Conialho Fiicalt

d) Aiiunloa do Inlorana da Socladado.

Rio da Jirntro, U da abril da 1977

Vicio, ata Olivalra »Intuir*
Olntor Pr.iidtnte

f@TUR

COMPANHIA PROGRESSO
INDUSTRIAL DO BRASIL

(FÁBRICA BANGU)
(Sociedade anônima de capital aberto)

CGC (MF) n° 33.000.035/0001-80

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Segunda convocação

São convidados os Senhores Acionistas a
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
na sede social à Rua Teófilo Otoni n° 18, em
2a. convocação, às 15:00 horas do dia 25
de abril de 1977, a fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia.-

a) Relatório da Diretoria
b) Exame e aprovação de contas da Di-

retoria, do Balanço anual, do demons-
trativo de resultados e pareceres dos
Auditores Independentes e do Conse-
lho Fiscal

c) Eleição do Presidente e membros do
Conselho de Administração; fixação
dos honorários do Conselho e Direto-
ria

d) Eleição dos membros do Conselho Fis-
cal e fixação dos honorários

e) Assuntos de interesse geral
Para tomarem parte na Assembléia os ti-

tulares das ações ao portador deverão deposi-
tá-las até 3 (três) dias antes de sua realização
na sede da Companhia ou nos seguintes esta-
belecimentos bancários: Bancos Boavista S.A.,
Firsf National City Bank, Banco Holandês Uni-
do S.A., Banco Econômico do Estado da Pa-
raíba S.A.

Ficam suspensas as transferências de
ações a partir do dia imediato ao da realiza-
ção da Assembléia.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1977

(a) Guilherme da Silveira Filho
Diretor-Presidente

COMPANHIA PROGRESSO
INDUSTRIAL DO BRASIL

(FÁBRICA BANGU)

(Sociedade anônima de capital aberto)
CGC (MF) N° 33.000.035/0001-80

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Segunda convocação

São convidados os Senhores Acionistas a
se reunirem em Assembléia Geral Extraordi-
nária, na sede social à Rua Teófilo Otoni n° 18,
em 2a. convocação, às 15:00 horas do dia 25
de abril de 1977, a fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia:

a) Apreciação de Proposta da Diretoria
aprovada pelo Conselho de Adminis-
tração de Modificação dos Estatutos
Sociais da Companhia para adaptá-los
ao texto da lei n° 6404, de 15 de de-
zembro de 1976 (nova lei das Socie-
dades Anônimas)

b) Assuntos de Interesse geral
Para tomarem parte na Assembléia os ti-

tulares das ações ao portador deverão deposi-
tá-las até 3 (três) dias antes de sua realização,
na sede da Companhia ou nos seguintes esta-
belecimentos bancários: Banco Boavista S.A.,
First National City Bank, Banco Holandês Uni-
do S.A., Banco Econômico S.A. e Banco do Es-
tado da Paraíba S.A.

Ficam suspensas as transferências de
ações a partir do dia 21 até o dia imediato ao
da realização da Assembléia.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1977

(a) Guilherme da Silveira Filhe
Presidente

Protecionismo econômico é
preocupação dos analistas

Nova Iorque — Várias analisas
recentes por órgãos internacionais
c fontes privadas manifestaram
desapontamento e preocupação
com o estado da situação econô-
mlca do mundo ocidental, cm re-
lação ao ritmo de recuperação no
exterior, o aumento do desempre-
go em alguns paises, a renovação
da pressão Inflacionária em ou-
tros, o declínio no comércio mun-
dial e o crescimento do sentlmcn-
to protecionista.

Um relatório disse que a re-
cuperação mundial era olaudican-
te. Outro concluiu que os dias
dourados do boom econômico da
Europa Ocidental talvez já tenham
passado. A Comissão Econômica
da ONU para a Europa previu que
a taxa de cresclmeto econômico
seria apenas 3% deste ano, 6em
possibilidade de aumento em 1977,
• qu« o desemprego talvez ultra-

» passasse os níveis mais elevados
do pós-guerra.

Pessimismo
Estas avaliações sombrias sus-

citam interrogações quanto à pre-
cariedade do quadro econômico In-
tcrnacional no momento, e sobre
se sâo necessárias novas medidas
fiscais e monetárias para fortale-
cer a demanda, promover o cresci-
mento e aumentar o número de
empregos.

Em suas mais recentes análises
das condições econômicas mun-
dlals, contudo, os economistas do
Cltlbar.k aqui tém uma opinião
um tanto contrária em relação ao
problema. Estão, porem, um pou-
co preocupadas com o estado dos
assuntos econômicos no Japão,
preooupaçáo que é partilhada tam-
bém por um dos mais famosos
economistas daquele pais, Makoto
Hara, da sucursal do Banco de Tó-
quio em Nova Iorque.

Os economistas do Citibank
dizem que a atuação da produçãointernacional é um tanto Irregular,
e nào tão encorajadora em muitos
lugarca quanto nos Estados Uni-
dos, ao mesmo tempo em que as
perspectivas de Inflacio em vários
paises sâo definitivamente piores
que aqui. Mas, no cómputo geral,eles acham que os fatores positi-vos superam os negativos, e que a
lentidão da recuperação foi exa-
gerada cm algumas análises.

Eles tinham anteriormente
encarado com pessimismo a estra-
tégla de estimulo conjugado quea administração Carter vinha
apregoando para os Estados Uni-
dos e os outros dois membros dos
Três Grandes do Ocidente — Ale-
manha e Japão — e mantém aque-
ia posição. O que * necessário pa-ra assegurar a continuação da re-
cuperação mundial — dizem eles
— é a maior continuidade nas po-
liticas econômicas, especialmente
cm questões monetárias, ao invés

Thomas E. Mullaney
Tht N«w Yerfc Tim.»

dos avanços e recuos de estímulo
e restrição que tem caracterizado
o passado recente de muitos Oo-
vernos.

Imposição americana
Eles e várias fontes Japonesas

também acreditam que a atual si-
tuação no Japão, onde o cresci-
mento tem sido mais lento do que
o esperado e o Iene foi levado a ni-
veis mais altos, relutantemente,
foi provocada pelo medo das poli-ticas governamentais. O Goverr.o
Japonês, bem como a administra-
ção alemã, está sob forte pressão,
há meses, de Washington para es-
timular a economia de acordo com
a teoria de que um maior cresci-
mento nos três paises motores aju-
daria a economia de outras na-
ções.

Para acomodar os desejos
americanos, o Governo Japonês te-
ve de seguir programas econômicos
um tanto contraditórios. Ao ten-
tar promover o crescimento, ele
adotou uma política fisca- aTta-
mente estimulante, planejando um
aumento de cerca de 17% no atual
ano fiscal para gastos governa-
mentais, inclusive um aumento de
21% nas obras públicas. Ao mes-
mo tempo, num esforço para au-
montar o valor do iene, em aten-
dimento aos desejos americano^
o Governo Japonês teve de manter
uma política monetária um tanto
rígida, e Isto tem tendido a retar-
dar o crescimento econômico ge-
ral.

Hara, do Banco de Tóquio,
acredita que o Governo japonês
poderia ser um pouco mais expan-
sivo em suas políticas e ter to-
mado medidas para reduzir a ta-
xa de Juros bancários em 1%, A
taxa atual é de 6,5%.

Em compensação, a Alemanha,
que tem sido mais forte em sua
resistência à insistência america-
na, tem tido uma recuperação eco-
nômlca mais satisfatória, apenas
ligeiramente atrás da atuação do
ano passado, quando o cresclmen-
to real chegou a 5,7%, comparável
com o esperado comportamento da
economia americana. Os alemães
fizeram apenas concessões sim-
bóllcas aos Estados Unidos na
aceleração dos programas fiscais,
mas não alteraram a política mo-
netária para revalorizar o marco,
como alguns critlcos desejavam.

A análise do Cltbanlc também
espera que o crescimento reíl das
sete nações industriais mais lm-
portantes este ano seja em torno
de 4,5%, em comparação a 5,8% no
ano passado, um pouco melhor
que algumas outras previsões. E
também acha que o comércio
mundial aumentará 8 a 9%, em
comparação a 11% no ano passa-
do. Esta previsão é também um
pouco melhor que as outras.

EVA julgará caso dos Du Pont
WUmlnçton, Delaware — Um»

das famílias mais ricas do pais sa-
berá, dentro em pouco, se ficará
mala rica ainda. A Suprema Corte,
nesta primavera, deverá decidir so-
bre a legalidade de um plano com-
plexo e controvertido pelos Du
Ponta de Delaware para dissolver
uma companhia de propriedade
da família chamada Christlana
Securities. Seu principal patrlmó-
nio é uma participação acionária
de 28% na maior empresa química
do pais — E. I. Du Pont de Ne-
mours ét Co.

Se a Suprema Corte aprovar o
plano, os Du Ponta porão as maios
na maior parte das ações da Du
Pont pertencentes à Christlana, no
valor aproximado de 1 bilhão 700
milhóes de dólares, e evitarão o
pagamento do Imposto de Renda
sobre ganhos de capital.

Fim da dinastia

Mas o plano para dissolver a
Christlana Securities é significa-
tivo por outras razões, também.

Todos Interessados no plano ad-
mltem que è um sinal do decres-
ciente papel gerencial da família
Du Pont na companhia que seus
ancestrais fundaram há quase 300
anos. Seus advogados dizem que
ele deixará a companhia química
Du Pont melhor protegida contra
uma tentativa de tomada de con-
trole por terceiros hostis, numa
época em que se acredita que os
Investidores árabes mostraram lu-
teresse em comprar ações da fa-
milia Du Pont. Afirma-se também
que o plano dará à companhia um
lucro inesperado de 55 milhões de
dólares.

O negócios é do Interesse de
todos, diz Irvlng S. Schaptro, que
é apenas o segundo presidente da
Du Pont Chemical Company fora
da família. Os Du Ponta esgota-
ram seu talento administrativo.
Irenee é a última da antiga li-
nhagem, declarou ele numa re-
cente entrevisto, referindo-se a
Irenee Du Pont Jr., único dos seis
Du Pont na diretoria, que tem ain-
da função administrativa ativa
diária.

Brasil vendeu US$ 216 milhões
em autopeças no ano passado

São Paulo — A indústria
de autopeças exportou, em
1976, um total de 216 milhões
500 mil dólares (Cr$ 2 bi-
Ihões 893 ?nilhões 522 mil), o
que corresponde a um au-
mento de 16% com relação
ao ano anterior (198 milhões
800 mil dólares) e de 70%
sobre 1974 (116 milhões 500
mil dólares). O valor do ano
passado eqüivale a 2,14% do
total das exportações do país,
que somaram 7 bilhões 900
milhões de dólares.

A evolução das vendas
globais do setor, crescente a
partir de dezembro de 1976,
quando o faturamento caiu
sensivelmente após evoluir
durante os 11 meses iniciais,
deverá acusar uma quedaneste mês, em cerca de 4%,
devido à redução de veicu-
los. Os dados, da pesquisaConjuntura do Sindipeças
(Sindicato da Indústria de
Autopeças), numa amostra
de 24 empresas, apontam di-
ficuldades na área financei-ra.

Das 24 empresas quedescontaram promissórias
junto à rede bancária, mos-
tra a pesquisa, 14 apontam
dificuldades junto aos ban-
cos oficiais e 17, nos bancos
privados, não tendo ocorrido
qualquer melhoria em rela-
ção à situação asversa dos úl-
timos meses. O abastecimen-
to de matéria prima conti-
nua difícil e 11 empresas re-
clamam da escassez grave de
alumínio, aços planos, espe-
ciais, trefilados e tubos.

Mas o número total de
emprego marcou boa evolu-
ção no setor, caindo apenas
em dezembro último e recu-
perancUxe sensivelmente em
janeiro, para crescer ainda
mais nos dois liltimos me-
ses, embora de forma menos
acelerada que no primeiro
trimestre de 1976. O consumo
de energia em janeiro, que se
reduzira acentuadamente em
dezembro, marcou boa recu-
peração.

V

Pequena e média,
empresas ainda
exportam pouco k

São Paulo — O desconhecimen-
to de todos os mecanismos exlsten- ••
tes para agilizar as exportações bra-
sllelraa pelas pequenas e médias
empresas é uma realidade flagran-
te — disse o coordenador oos cur-sos de comércio exterior da Fe--'
deraçáo das Indústrias, professorJosé Carlos Coimbra.

Num estudo sobre o quadro das
exportações de autopeças que fez
para o Sindipeças. o especialista
constatou que, embora ocorresse '
uma melhoria de sua participação "
na pauta global de manufaturados,"índices mais expressivos poderiamser obtidos na medida de uma"
maior atuação daquelas empresas".

Recomendações
A correta utilização das tra-

dlng-companics pelas pequenas e
médias indústrias também é reco-
mendada, além da necessidade de.-
aplicação de modernas técnicas de
marketing, com o aproveitamento-
integral dos estímulos fiscais e cre-
dlticios à disposição naquela área. .

O professor José Carlos chama
a atenção das pequenas e médias
empresas de autopeças para o mer-
cado internacional e acha que elas
não deveriam se satisfazer apenas
com o consumo interno. Lembra que
os incentivos fiscais variam de 16%
a 38% do valor exportado, além de
assegurar deduções Interessantes '
no Imposto de Renda.

— E" perfeitamente viável, pa- '
ra a pequena e média empresa, a
obtenção de preços competitivos no
exterior. O problema da falta de '
infra-estrutura na comercialização '
especifica pode .ser desenvolvido !
com uma integração com as trading
que possuem excelente rede nos '
mercados em potencial — afirmou.

Evidenciando a possibilidade de
redução dos custos globais da pro-
duçáo a exportar, também com a
utilização das trading, o professor '
Carlas Coimbra é de opinião que o
pequeno e médio empresário não
devem recear o protecionismo: "Es- J
se tipo de concorrência é natural
e, se de fato Incomoda, o pais já
tem condições de superá-la, ao mes-
mo tempo que nossos produtos ga- 

'
nham em melhoria de qualidade, ,
em face das exigências dos mer-
cados internacionais.

E ainda como solução para o
problema do depósito compulsório
na importação das partes necessá-
rias à produção, o professor José
Carlos Coimbra recomenda a utili-
zação do draw-bak "que permite a
importação de componentes e par-
tes sem nenhuma incidência fiscal
e despesas compulsórias".

* 
¦

Os mercados

No trabalho realizado para o
Sindicato de Autopeças, o especía-
lLsta Informa que o setor exporta
atualmente para 100 mercados. Os
Estados Unidos constituem o prin-
cipal comprador e até 1976 adquirira
37 componentes diferentes, entre os
quais peças para motores de avião,
motores de aranque. geradores, pia-
tlnados, radladores e freios para a .
Indústria automobilística.

O quadro abaixo mostra os (
maiores compradores de autopeças .
da Indústria nacional, con-siderando
a variedade de componentes de ,
maior valor comercial:

Pai» N» d. Ittm
ImperUdoi

ÍUA 37
Argentina 19
Veneiuel» 16
Bolívia '
México •
P.ru *
Colõmbii/Al.nunrn Oc, Equa-
dor, Uruguai, Chilt, Nigérii •
MaunfanU 1
C.n.dai, Fr«n;i • P.rigu.i I

Latinos debatem
maior intercâmbio

i
São Paulo — O empresariado i

brasileiro apresentou, ontem, na
XV Reunião Plenária do Conselho i
Interomerlcano de Comércio e •
Produção (CICYP), em San Carlos
de Bariloche. Argentina, sugestões •
c análises sobre Investimento Es- .
trangelro e Desenvolvimento, Nor- i
mas de Conduta dos Empresas i
Multinacionais, e Relações Econô- •
micos Interamerlcanas.

O presidente da Federação e
Centro do Comércio do Estado de i
São Paulo, Sr José Papa Júnior, i
integrante da seção brasileira do •
iCICYP», disse que um dos desta- i
quês das análises diz respeito aos •
investimentos externos e afirma: •
"a aplicação de capitais estrangei- i
ros, sem dúvida constitui Instru-
mento imprescindível a uma poli- i
tica de desenvolvimento eficaz, mas •
náo pode ser deixado sem eficlen- i
tes mecanismos de controle e sls- ¦
temas de reequllibrlo que compen- i
sem a influência externa, prote- •
Jam as empresas nacionais e, so- I
bretudo, garantam a soberania na- i
cional". >

Depois de destacar os aspec- l
tos positivos que envolvem as ati- •
tudes do Governo brasileiro em i
relaçáo ao capital externo, "esta- i
beleclmento de política seletiva doa :
investimentos, criação de mecanis- I
mos de apoio à poepança do se- <
tor privado nacional, legislação i
normativa de associações de ca- ,
pitais", o Sr José Papa Júnior ex-
pllcou os objetivos da Seção Bra- i
sllelra do (CICYP): i

— Procuraremos mostrar é que .
a absorção de capitais externos e • \
a criação de eficientes mecanis- •
mos de controle de entradas, saí- .
das e aplicações. Impedirão a exis- «
tèncla de qualquer Influência per- :
niciosa à economia, afirmou. i
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Menor vencia de carro afeta
colocação de letra de câmbio

ECONOMIA

São Paulo — O presidente da Acrefl— Associação das Empresas de Crédito
Financiamento e Investimento, Sr Amé-
rico Oswaldo Campiglla, revelou que asvendas do setor automobilístico diminui-
ram cm mais de 20%, observando que "é
fácil deduzir o que Isto significa" parao mercado financeiro, já que 75% do mo-vimento nacional do crédito ao consumi-
dor se realizam em torno da venda deveículos.

Acrescentou que a mesma tendênciase observa nas outras linhas como con-seqüência do esforço para o desaquecl-
mento da economia, desenvolvido pelo
próprio Governo, rcglstrando-se redução
no volume de vendas também no setordos eletrodomésticos. Disse que cm razão
disso está havendo facilidade para a co.
locação de Letras de Cambio, que se tor-
naram papéis relativamente escassos no
mercado.

Papéis de risco
O Sr Américo Campiglla entende queêt "constituem em artlflclallsmo e even-

tos meramente transitórios" as medidas
reivindicadas por determinados setores
com vlstaa à lnejeção de recursos no
mercado acionário. Por Isso ele defende a
tese d» necessidade de educação dos In-
vestldores Individuais para recuperá-los,
porque eles são o ssiüentáculo do mer-
cado.'"Essa preocupação de apelar pararecursos do Fundo de Garantia, do Pro-

/

cap, do PIS, só atenderia aos Interessesde determinados grupos que visam a pro-vocar reações na Bolsa para liquidar po-slções e realizar lucros com papéis queeventualmente detenham em suas mãos",
disse ele, considerando, entrotanto, queo Governo poderia orientar um dlreclo-
namento dos recursos do Fundo 157, fa-
zendo com que uma certa percentagemfosse obrigatoriamente destinada ao
mercado primário de ações. "Essa seria
uma solução para ativar as bolsas do
pais", assegurou.

O presidente da Acrefl condenou a
idéia, aventada tempos atrás, de lançar-
se no mercado ações sem risco, através
de debênttires conversíveis, dizendo quea idéia peca de inicio "até mesmo em
termos de pratlcabllidade de um meca-
nismo de garantia de rendimento e de
garantia de reembolso."

"Já tive oportunidade, diante dessa
hipótese, de batizar esse papel de "de-
bênture reconversivel." Imagine-se o se-
guinte: um investidor receberia os ju-ros e a correção monetária das debên-
tures e, ato continuo, ele as converteria
em ações para rcceebr dividendos e bo-
nlflcações em novas ações; cm seguida
ele reconverteria as ações novamente em
debén tures conversívcLs e recomeçaria o
mesmo circulo. Basta Isso para demons-
trar a Inviabilidade de um esquema des.
sa natureza, porque, ademais seria a sub-verso completa do conceito de risco, istoé, de um papel de risco, sem risco."

Segredo da Casa Garson
é diversificar sempre

Quando a situação começa a fl-
car difícil para os negócios ou surge
uma novidade no mercado em termos
de novos produtos ou preferências, asaida da Casa Garson é a dlverslfl-
cação, seja de mercadorias ou de
clientes, antes que seja tarde.

Esta atitude, aliada ao que o
presidente da empresa, Sr Abraham
Garson, chama de "sobriedade na
condução dos negócios, isto é, não dar
dois passos adiante se o mais pru-dente é dar apenas um", parece ser
o segredo da sobrevlvlência da Gar-
son — que este ano comemora o seu
50.° aniversário de fundação — num
ramo de comércio reconhecidamente
ingrato — o de eletrodomésticos.

Rádios e motocicletas
Fundada em 18 de fevereiro de

1927, pelo paraense Samuel Garson,
então com 24 anos, a Casa Garson
começou com uma pequena loja, na
Rua Gomes Freire, Centro do Rio,
destinada ao comércio de planos
usados. Os planos eram restaurados
pelo proprietário e, ao mesmo tempo,
ilnlco empregado. Pouco depois, o ad-
vento do rádio viria (retirar o piano
da posição de preferência nas reu-
nlões familiares de então: as famílias
passaram a se reunir em torno de um
aparelho de rádio. Detectando essa
mudança de comportamento, ainda
no seu Início, Samuel Garson passouimediatamente a comerciar o novo
produto. Mas, não contente com Isso,
Introduziu uma novidade: na época,
era praxe as lojas emprestarem os
aparelhos aos clientes em potencial,
a titulo de experiência, por 15 dias;
Samuel preferiu convencê-los a tes-
tar os aparelhos na própria loja, ar-
gumentando que assim não levariam
uma mercadoria já usada.

Durante as anos 40 — época de
ouro das rádios — o comércio tomou
grande Impulso. Mas a n Guerra
Mundial viria trazer dificuldades à
importação de válvulas e peças de re-
posição, que não eram fabricadas no
Brasil. Prevendo o que poderia acon-
tecer, Já antes da guerra Samuel Im-
portara grande estoque de válvulas.
Com a proibição das importações, pas-
sou a atender sozinho praticamente
todo o mercado, o que lhe permitiu
sobreviver a esse período de dlíicul-
dades. Também não parou ai: duran-
te boa parte da década de 40 e quase
toda a de 50 os acordeons reinaram
na preferência popular. Era o tempo
das academias; toda uma geração
aprendia a tocar acordeon. "A Casa
Garson encomendava aos fabricantes
partidas de 2, 3 mil acordeons de uma
só vez", diz o atual presidente da em-
presa e lllho do fundador, Abraham
Garson.

Gradatlvamente, a empresa foi In-
troduzlndo diversas linhas de eletro-
domésticos e alguns outros produtos
que posteriormente deixou de comer-
ciar — em certa época vendeu até
quadros a óleo e motocicletas (destas
últimas, desistiu pouco depois, "porque
cada vez que procurava um comprador
em grande atraso, ou havia morrido
ou estava hospitalizado, sem condições
de efetuar o pagamento").

— Até agora, diz Abraham Gar-
son, a Casa Garson náo conheceu
grandes crises, o que atribuo a cau-
tela com que a administração sempre
se conduziu, desde o tempo do meu
pai Um »\emplo: apesar do crédito
de que desfrutamos junto a bancos e
fornecedores (nunca atrasamos um ti-
tulo, nem por falha administrativa),
não usamos sequer um décimo desse
crédito, porque não nos interessa a
expansão à custa de um endividamen-
to maior.

Esse comportamento explica por-
que, ao longo dos seus primeiros 43
anos de existência, a Casa Garson
abriu apenas sete lojas. No entanto,
a partir de 1970, quando Abraham
Garson assumiu a presidência, após a
morte do fundador, foram criadas ou-
trás nove filiais, totalizando 16. As-
sim, cm menos de sete anos, foram
criadas mais lojas que nos 43 prece-
dentes, o que se deve ao maior arrojo
do novo presidente, Jovem, com for-
mação universitária apropriada (Dl-
reito e Administração de Empresas) •

com a vantagem de conhecer proíun-damente a organização, na qual estáengajado desde 1956.
Mas o arranque experimentado

após 1970 não significou o abandono
da filosofia de cautela e sobriedade
pregada por Samuel Garson. Na ver-dade, ele foi forçado pela própriaconjuntura do comércio de eletrodo-mestiços no final dos anos 00. "O mer-cado de eletrodomésticos é multo com-
petltlvo, pois, como as margens de lu-cratlvldade sáo mínimas, o lucro está
Justamente no volume de vendas", dizAbraham Garson. "Até 1968, havia
uma guerra desenfreada de preços, o
que levou à derrocada de multas or-
ganlzações". Para náo ter a mesma
sorte, a Casa Garson "só tinha uma
saida: se voltar para as classes de ren-
da mais baixa, pois até então éramos
vistos como uma casa que só vendia
para a elite". Assim, ioram abertas
filiais nos subúrbios do Rio, em muni-
ciplos da Baixada Fluminense (Duqut
de Caxias, São João de MerlU e No-
va Iguaçu) e em Sáo Gonçalo, todas
áreas altamente populosas, mas de
menor poder aquisitivo.

Abraham Garson
Ao mesmo tempo, houve nova dl-

versificação na linha de produtos.Além dos eletrodomésticos, a Casa
Garson passou a vender, em 1970, mó-
vels e estofados e em 1972 Introduziu
as aparelhagens de som — estas jádestinadas à clientela mais sofistica-
da e aproveitando a "moda do som"
que começava a se Instalar na cidade.
Com isto, foi possível contrabalançar
a baixa lucratividade dos eletrodo-
mestiços.

A Casa Garson é uma S. A. de
capital fechado, com sete acionistas,
dos quais o majoritário é a viúva do
fundador, Sra Mary Bergel Garson. O
capital atual é de Cr$ 22 milhões,"mas, em termos reais", diz Abraham
Garson, "o valor da organização re-
presenta algumas vezes o do capital,
pois a maioria dos nossos imóveis são
próprios". Quase todos os lucros obti-
dos sào reinvestidos na própria em-
presa. De 1974 para 1975. as vendas
tiveram crescimento de 35%; de 75
para 76, 45%. Para este ano, estima-se
um faturamento de aproximadamente
Cr$ 450 milhões, 60% maior que o de
1976.

A empresa está sofrendo, porém,
um dessencalxc bastante grande, com a
Resolução 383 do Banco Central, quea partir de Julho do ano passado liml-
tou a 12 meses o financiamento nas
vendas a prazo. Segundo Abraham
Garson, a maioria das lojas dos su-
búrbios sofreu com a restrição e "ti-
vemos que bancar a operação de íl-
nanciamento, pois, caso contrário, as
vendas cairiam em 70%".

Apesar disso, a empresa continua
com planos de expansão: ainda este
anc serão abertas mais três filiais e
um novo depósito, numa área de 50
mil metros quadrados. Além disso, até
o final do ano estarão Instalados ter-
minais de computador em todas as lo-
Jas, que fornecerão na hora informa-
ções sobre o cadastro de clientes e
estoque de mercadorias. Os investi-
mentos globais estão calculados em
torno de Cr$ 9 milhões.
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Banco quer
operar mais
no campo

São Paulo — Com base
em recente levantamento
do Banco Central, a Fe-
deraçáo Brasileira das As-
soclações de Bancos revelou
ber diminuído a participa-
ção da rede privada no cré-
dito rural na proporção de
46,7%, em 1989, para jo,7%,
em 1977, e de 48,3% para40,6%, naquele ano, para os
valores aplicados e número
de contratos, respectiva-
mente.

O setor manifesta aua
preocupação e destaca que"enquanto nossa estrutura
se aperfeiçoa, a participa-
ção registra queda acentua-
da". E assinala que apesar
da crescente predominan-cia da atuação oficial, estarede conta com cinco ban-
cos e 1 mil 200 agências,
contra os 29 bancos esta-
duals, e os 56 privados, com
um total de 8 mil agências,
grande parte em praças não
servidas pelos federais.

A Federação dos Bancos
defende um melhor apro-
veitamento da estrutura
existente e sugere igualda-
de para todos os agentes do
sistema nacional de crédito
rural, na distribuição dos
recursos.

Mão-de-obra
para café
falta em MG

Belo Horizonte — "O IBC
financia o plantio, mas não
financia filhos", comentou

o superintendente da Coo-
peratlva Regional de Ca-
íeicultores de Guaxupé, Sr
João Carlos Pedreira de
Freitas, ao prever que fal-
tara mão-de-obra para a
colheita de café no Sul de
Minas.

Os cafeicultores de São
Sebastião do Paraíso, na
divisa com São Paulo, che-
garam a interditar caml-
nhões de seus colegas pau-
listas que foram ao Muni-
clplo para contratar traba-
lhadores, a preços mais
compensadores. Os salários
de um colhedor em Minas
sáo tão altos que as outras
atividades da região estão
perdendo para a caíelcul-
tura a sua mão-de-obra.
• traída pelos Cr| 100 dlà-
rios que um trabalhador
pode ganhar atualmente oo-
lhendo café. No auge da
colheita, ele poderá ganhar
até Cr$ 200.

FÉRIAS E COLHEITA

O Sr João Carlos Pedrel-
ra defende a coincidência
entre as férias escolares e o
período da colheita, tal co-
mo ocorre na Europa, onde
elas coincidem com a co-
lheita do vinho. Lembra que
a partir de 12 anos toda
criança pode colher café,
aumentando significativa-
mente a renda familiar, co-
mo, aliás, já vem aconte-
cendo.

As professoras de Vargl-
nha confessam que é difícil
«egurar os alunos na esco-
Ia durante a colheita de
café. principalmente agora,
quando a saca vem sendo
antecipadamente vendida m
Crf 4 mil 500. Em quase to-
das as cidades do Sul de
Minas, Já é quase lmpossl-
vel encontrar-se uma em-
pregada doméstica ou um
pedreiro.

O clima de euforia atinge
até os técnicos, o coordena-
dor do Projeto Café em La-
vras, Cícero Moreira da
Silva, ao fazer uma exposl-
ção sobre os inúmeros ex-
pertinentes com café que
vem sendo feitos na fazen-
da experimental da Epamig
— Empresa de Pesquisas
Agropecuárias de Minas Ge-
rais, em São Sebastião do
Paraíso, náo se conteve e
exclamou, referindo-se à
catástrofe de 1975 no Pa-
raná: "bendita geada".
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Montado a cavalo, de chapéu de palha e botas, Ângelo Sá não
parece o Ministro de uma Pasta com problemas tão complexos

Ângelo Sá troca MIC
pelo sossego do campo

Salvador — O terno r. a grava-ta trocados por um cavalo manso c
um chapéu de palha, e o tapete do
gabinete refrigerado pelo agreste
do chão baiano, é a decisão que a
cada quinzena, nos fins de sema-
na, o Ministro Ângelo Calmon de
Sá adota e marca uma pausa in-
formal nos negócios e problemas
que enfrenta no Ministério da In-
dústria e do Comércio.

O lazer ministerial de Calmon
de Sà já se tornou uma atração a
mais em Feira de Santana. A cer-
ca de 10 quilômetros dali, nutria
fazenda de nome de caravela por-tuguesa — Santa Maria — o Ml-nintro tem o hábito, adquirido des-de a época da presidência do Ban-
co do Brasil, de receber seus ami-
gos ou inesperadas visitas dos maisdistantes pontos da Bahia.

A "conversinha"
Estes encontros sáo emoldura-

dos com uma "convcrslnha" na va-randa. Ultimamente, alguns ami-
gos comentam que Calmon de Sá
já vem mantendo conciliábulos po-liticos, pois ele não nega a possi-bílídadc e a disposição de concor-rcr à sucessão do Governo daBahia. As conversas envolvem ain-
da problemas vários, desde pedidosde financiamentos e até transfe-rencia de funcionários.

Mas o Ministro, assegura o va-
queiro André Peres, de 29 anos. oi-to filhos e hé cinco anos na Santa
Maria, 'e mesmo homem de traba-
UlO", Levantando-se normalmente
ás Sh30m, o Sr Calmon de Sd cos-tuma iniciar seu dia de acordo comos mais tradicionais costumes da
vida campestre: uma visita ao cs-tabulo da fazenda, onde observa
matrizes selecionadas de raça nelo-
re, holandeza. guzerá — do seu
projeto. Ele chega a examinar cm
detalhe o rebanho, "o trabalho
para mim, aqui. e uma higiene
mental, porque gosto do campo",
assegura. Retorna ao Jim da tarde
para a sede da Santa Maria, cons-
tmida no melhor estilo de uma
coniorlávcl hacienda.

A Santa Maria é um projeto
modelo que, segundo Ricardo, ge-rente e sobrindo do Ministro, "re-
vela sua visão de administrador".
Sáo mil hectares de terras — SOO
pastos — c. há poucos anos, uma
lazenda como as demais existentes
na região de Fctra. Atualmente, è
um projeto rentável, com aplica-
çào do método Voisln de pastagensrotativas, mantendo 1 mil 700 ca-
becas de gado, com previsão de 5
mil 600, fato inédito na região.
Aliás, se sua passagem pela Secrc-
taria da Indústria e Comércio da
Bahia e Banco Econômico sugere,
e ele próprio indica, como as ex-
perléncias que permitiram que o
Sr Ângelo Calmon fosse guindado
a importantes cargos na Adminis-
tração Federal, nos negócios as ati-
vidades primárias são responsáveis
pelo fato de que hoje ele se con-
sidere um empresário bem suce-
dido.

Iniciou-as com uma fazenda
onde desenvolveu plantações de se-
rlngueiras na região de Ituberá,
Sul da Bahia, "que lhe trouxe mais
trabalho que resultados", segundo
seu sobrinho. Porém, hoje é o de-
tentor da invejável produção de 40
mil arrobas de cacau, também no
Sul do Estado, onde possui fazen-das, além de uma com mil hecta-

res que mantém em sociedade, eoutras propriedades rurais cm Ma-
racás e Serrinha. Mato Grosso t
Brasília.

Os contatos
Para o Sr Calmon de Sá, o mo-

vimento de pessoas à sua procuraera maior "quando eu estava na
presidência do Banco do Brasil",
Ao retornar de sua inspeção pelalazenda em companhia de um gru-
po de vaqueiros, noite escura no
último sábado, aguardavam-no trêsricos produtores de sisal de Valen-
te, que vinham reivindicar-lhe uma
intercessão <• favor junto ao Minls-
tro da Fazenda, seu amigo Mário
Henrique, para quando da renova-
ção dos preços mínimos do produ-to, cm junho próximo.

O Sr Evandro Mota, irmão doPrefeito de Valente, c um dos sisa-leiros. recebeu com largo sorriso aindagação sobre as vocações poli-ticas do Ministro, com vistas à su-cessão estadual. Garantiu que "po-
deriamos fechar com 150 mil votos
para o Doutor Ângelo na região dosisal, porque, lá. o MDB náo leva-ria nada náo". O Sr Ângelo Sá, senão chega a se destacar como umhomem de convivência com as coi-•vciv da política, já afirma hoje que"è uma honra para qualquer ho-
mem dirigir 05 destinos de seu Es-
tado". É comentada, de qualquer
forma, sua presença ao lado docandidato da Arena derrotado nasultimas eleições municipais de Fei-ra. Sr Ângelo Mano, quando inclu-sive seu avião particular teria sidoutilizado na distribuição de panflc-tos arcnislas nos céus daquela ci-dade

Algumas atitudes do Sr Ângelo
Sá. como a relatada pelo vaqueiro
André Peres. dá-lhe a fama de em-
presario de sucesso e "bom 

pa-trao". Na Semana Santa, ele com-
prava, num supermercado de Feira,CrS 6 mil de bacalhau, além de vi-nho, para distribuição a cada umdos empregados. "Não 

papamoscasa, água ou luz", informa o fei-rense. que diz também ter a Santa
Maria os melhores salários da re-
gião.

Chapéu de palhinha, camisa demangas curtas, calça de listras ver-ticais vermelhas e brancas, estilo
tropeiro — conforme o vocabulário
local — um correspondente de cal-
ça modelo anos 60 — isto é, um
pouco curta, o que deixa à vista ocano longo da bota de couro — oMinistro Ângelo Sá passeia a trotecurto. De resto, um bom galope pelocampo atrás de uma vaca, enquan-
to segura com uma das mãos ochapéu, que evita o sol, forte esempre bem visto pelo Sr Calmon
de Sà que, desta forma, testa tam-
bem o estado dos seus cavalos
campollnos ou mangas-largas.

Atividades como a pesagem do
gado no seu moderno curral quemostra com orgulho a fazendeirosamigos da região, os quais olham
com certa surpresa as inovações in-
traduzidas pelo dinâmico empresa-
rio nos velhos métodos de criar
gado em um dos centros pecuáriosmais tradicionais da Bahia po-
dem absorvê-lo horas sem conta.
Fora disso, há a passagem pelo es-
critório onde i dedicado um tempo
às contas do negócio, ou a avalia-
ção sobre o cumprimento das tare-
fas, num convívio direto com seus
empregados.

Paraná faz
copiadora
nacional

Curitiba — A Indústria
Brasileira de Hldrocoplado-
res acaba de lançar no
mercado uma nova máqui-
na, com principio cletróni-
co-hldráulico, capaz de
substituir qualquer outro
tipo de fcrramentelra. Tra-
ta-sc da IBH Eletrocrosão,

«^cquipaíiscnU» criado com a
mais moderna tecnologia
eletrônica, e know-hnw to-
talmente nacional, cuja
rentabilidade, de até 100%,
é garantida pelos seus cria-
dores.

A máquina foi lançada
durante a Feira Brasileira
da Indústria Mecânica, cm
Curitiba, despertando o in-
teresse imediato de empre-
sárlos c Industriais presen-
tes à Feira. Até o momento.
os similares eram fabrica-
dos somente na Itália e
Alemanha, com custo altís-
simo. A IBH Elctroerosáo,
a preço de mercado, está
em torno de CrS 500 mil,
três vezes menor que o im-
portado.
SISTEMA

O sistema da máquina
consiste na desintegração
do material (aço, cobre, ou
qualquer outro metal con-
clutor de eletricidade), atra-
vés de corrente elétrica. A"matriz" é um eletrodo (de
alumínio, cobre ou grafite i
que Conduz as correntes
elétricas através de impul-
sos, e dá o acabamento exl-
Rido para qualquer íinali-
dade.

O modelo apresentado
durante a Feira é de 30
Ampères, mas a Indústria
Brasileira de Hldrocoplado-
res também vai colocar no
mercado maquinas de 10 a
200 A m p .. cqulpando-se,
desde já, para montar 90 r;-
da sua produção em 60
Amp.. medida de maior de-
manda no mercado inter-
no. A IBH Eletroerosão não
tem objetivo de produtivi-
dade. mas de máquina fer-
ramenta. que exige a pre-
sença de um técnico em
elctroerosáo. A empresa
criadora vai fornecer curso
aos compradores para ma-
nuseio da máquina, visando
a melhor rendimento.

Os comandos são feitos
através de um computador
com painel eletrônico, que
lambem controla a unidade
hidráulica, Um visor ótico
dirige a mesa articulada,
onde estão Instalados o cie-
trodo e a peça que vai ser
trabalhada. No painel, e5-
tabelece-se a relação aérea
e material a ser usinado.

TEKNO SA.
CONSTRUÇÕES,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERIO

CGC MF 33.467.572
REG. GEMEC/RCA-200-76/280

ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convccadoi oi stnhortl
acionistas da TEKNO S/A —
CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA £ CO-
MÊRCIO, a icunnom-ia am Av
sembléia Geral Ordinária, na atde
locial, à Avanida Brasil n.° 6.996,
rsetla cidadã, ài 14:00 horas do
dia 26 o* abril da 1977, a fim
d«, na leguinia ordtm do dia
deliberartm sobre:

a) Aprovação dot aloi da Di-
ratoria, Balanço Geral, Da-
monitrativo d« Resultados e
Parecer do Cooielho Filcal,
relativo» ao exercício de
1976;

b) Distribuição d* dividendos;
c) Eleição do» membro» efeti-

vo» a luplente» do Conte-
Iho Fiical para « exerci;.o
de 1977;

d) Fixação do» honorário» da
Diretoria a dd Conielho Fi»-
cal para o exerdeio da 1977;

e) Assuntos de interetie cera!.
De acordo com o artigo ll.°

do» Ejtaluto» Sociais, o» acionii-
rai. posiuidofet da ecoei ao por-
tador, deverão apresentar do-
cumento, comprovando qu# «j
m«»me» foram depoiltadei, com
tr*» dia» de antecedência, am •»-
tebelecimenro biixirio ou ne sede
• ocisl da Empreta.

Rio dt Janeiro, II d» abril
da 1977.

A DIRETORIA (P

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAINS
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

(DEMEC-RCA 200-77/010)

Ficam os senhores acionistas da Companhia Si-
derúrgica Pains convocados a reunirem-se em As-
sembléia Geral Ordinária a realizar-se aos 27 de abril
de 1977, na sede da Sociedade, Av. Gabriel Passos,
102, em Divinópolis-MG. às 14,00, • fim de delibe-
rarem sobre a seguinte pauta:

— Exame do relatório da diretoria, balanço geral,
demonstração de lucros • perdas, parecer do
conselho fiscal e da auditoria, referentes ao
exercício de 1976.

— Eleição de membros do conselho de adminis-
tração e seus suplentes.

— Eleição de membros da diretoria e seus subs-
titutos.

— Eleição de membros do conselho fiscal e seus
suplentes.

— Fixação dos honorários dos membros do con-
selho de administração, diretoria • conselho
fiscal.

Divinópolis, 15 de abril de 1977
HENRIQUE CARLOS PFEIFER

Diretor Técnico
JONAS AZEVEDO MARQUES

Diretor Administrativo. .„

PURATEX

I

DURATEX S/A INDÚSTRIA É COMÉRCIO
SOCIDADI DI CAPITAL ABERTO - CO.C. 61.1S4.O8O/00O1-5S

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Gera! OrdNnana, na sede social à Av. Paulista n.° 7 - 14.» andar, nesta Capital, às 11:30 horasdo dia 20 de abril da 1977, allni de deliberarem sobre:

a) Contas do Conselho de Administração, Balanço, Demonstrativo da Resultados
e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31 dadezembro de 1.976;

b) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,efetivos e suplentes, para um novo período e fixação dos respectivos ho^norários;
c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Conforme dispõe o Artigo 8.» dos Estatutos Sociais, somente poderão participar daassembléia os titulares de ações nominativas que tiverem seus nomes inscritosiiq Livro de Registro de Ações pelo menos 5 (cinco) dias antes da data da realizaçãoda assembléia, e os possuidores de ações ao portador que comprovarem haver feito,nesse mesmo prazo, deposito de suas ações na Sede da Sociedade (Divisão deAcionistas) ou em estabelecimento bancário.

São Paulo, 15 de abril de 1.977

0'CONSEIHO DE ADMINISTRAÇÃO
(a) Luiz de Moraes Barros

dh
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Domínio da presença feminina foi quase absoluto no concurso para auxiliar de enfermagem do serviço público federai

Sears
de

 Economize
Cr$ 222 a Cr$ 333

eVista-se Bem Neste Inverno
Só & dias
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Economize 333
Conjunto Esporte
de Poliéster - Lã

De Cr$ 1.299

966
mensais iguais 86

Elegante c atual. Paletó xadrez com 2 botões.
Calça lisa, combinando com o tom de fundo
do paletó, com bolso tipo faca e boca de 28
cm. Ideal para a estação. Cores: marinho, cinza
e marrom. Tamanhos: 11 a 54
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Economize 222
Conjunto Esporte de Poliéster-Lã

com Colete
De CrS 1.599Com colete de gabardine liso,

todo abotoado, no mesmo tom
da calça. Paletó 2 botões, con-
trastando com o tom da calça e
do colete. Calça com bolso faca
e boca de 28 cm. Cores: bege e
marrom. Tamanhos: 44 a 52.

1.377
xuenMU iguala 122

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.
¦ATISFAÇAO GARANTIDA Oü
6K0 DINHEIRO DE VOLTA!
SE A CO.MTKA NAO AGRADAR.
KÚS TROCAMOS OU H1.LMU01.V4M0S!

Sears DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 AS 18:30 HORAS.

Praia de Botafogo, 400 - Tel. 286-1522

Auxiliar dc
enfermagem
tem concurso

Quase 3 mil 500 cândida-
tos u auxiliar de cnienna-
gem do serviço publico le-
deral — com salário inicial
do Cr$ 3 mil 456 — fizeram
a prova, ontem, do concur-

so organizado peJo DASP,
sendo 3 mil 120 no Rio (nus
Faculdades Integradas Es-
tácio de Sá) e 261 em Nite-
rói (no Instituto Oay Lu.s-
sao. A maioria eram mu-
lheres e o índice de aos-
tenção íol de 2%.

A prova durou três ho-
ras, e no Rio, marcada pa-
ra às 9h, começou com mui-
to atraso, para Inscritos da
cidade e dos Municípios de
Duque de Caxias, Nova
Iguaçu, Nliópolls, São João
de Meriti e Paracambi; em
Niterói, para os de Magé,
Rio Bonito e Sâo Gonçalo.
Os resultados sairão dentro
de 10 dias mas o aproveita-
mento dos aprovados ainda
não tem data certa.

INCIDENTE

Nas Faculdades Integra-
das Estácio de Sá, durante
a prova, uma candidata íol
acometida de crise de ner-
vos que o Serviço Médico
local definiu como "pslcóti-
ca", mas assim mesmo ela
concluiu o exame, sob se-
datlvos, embora os médicos
tenham aconselhado sua
remoção para um hospital
psiquiátrico.

Enquanto em 40 salas da
Estácio de Sá se realizava o
concurso, que durou três
horas, no pátio Interno
mais de 200 pessoas aguar-
davam nervosamente. Eram
pais, maridos, namoradas e
algumas poucas mulheres
de candidatos, que enfren-
tavam o calor para "dar
apoio" aos seus.

Jorge de Sousa, um deles,
esperava a mulher, grávida
de sets meses. Eles vieram
de Brasília para que ela íi-
zesse o concurso, embora Já
seja auxiliar de enferma-
gem do INPS. O coordena-
dor de Recrutamento e Se-
íeção do DASP. Henrique
Oomes de Almeida, anun-
ciou para maio a abertura
de novo concurso para au-
xillar dc enfermagem c
agente operacional de ser-
vlços diversas (arcas de co-
zlnha, copa, etc.i, que será
realizado cm 353 cidades.

Inscrição do
L°e2?graus
começa hoje

Começam hoje. no Muni-
cipio do Rio de Janeiro e
em 11 municípios do lnte-
rior do Estado, as inseri-
ções paxá os exames dc pri-
metro e segundo graus, que
serão reeeu.Jas até sexta-
feira, Inclusive no feriado
de quinta-feira.

As provas do primeiro
grau serão feitas a partir
de 16 de Jullio e as do se-
Rimuo a partir dc 26 de Ju-
lho. Para as Inscrições exi-
ge-se cópia autenticada de
um documento de identida-
de. comptovante do depósi-
to da taxa de C:$ 25,00 por
prova, em agencia do
Banerj e uma fotografia
3x4.

Prefeitura

Colégio estadual contraria
lei e condiciona freqüência
de aluno a depósito de taxa

Em desobediência a decreto estadual, a dire-
ção do Colégio Amaro Cavalcanti — no Largo do
Machado — está ameaçando seus alunas do 2.°
grau de não poderem assistir às aulas e fazer pro-vas, a partir de segunda-feira, se não depositarem
em conta bancária Cr$ 70 para a Associação de As-
sistência ao Educando.

A Secretaria Estadual de Educação informou
ontem desconhecer a atitude da diretora do cole-
gio, Sra Maria Pastora de Araújo, mas classificou-a
de ilegal e alertou os alunos para que só paguema quantia que puderem e se quiserem participar da
Associação. Informou ainda que tomará providên-cias a respeito e que todos os alunos poderão assis-
tir às aulas.
A CIRCULAR

No dia 5 deste mes a dl-
retorla do Colégio Amaro
Cavalcanti distribuiu clr-
cular aos alunos dizendo
que, com a extinção no ano
passado da Cabta Escolar,
foram criadas em todos os
colégios estaduais de 2.°
grau Associações de Assis-
tência ao Educando. Expli-
cou os seus objetivos e co-
munlcou que o aluno, isen-
to de mensalidade, estava
obrigado a depositar as
quantias parceladas estabe-
lecidas pelo colégio. São
quatro parcelas de Cr$ 70
cada uma, com vcnclmen-
tos nos dias 15 de abril, Ju-
nho, agosto e setembro.

A circular está assinada
pela diretora, que relaciona
várias perguntas que pode-
riam ser feitas pelos alu-
nos, como o porquê da con-
trlbulçáo. o destino a ser
dado ao dinheiro e as van-
tagens que o aluno teria.
No entanto, nenhuma das
questões é respondida, quer
na circular, quer pelas
orientadoras que, nos últi-
mos dias, vém ])ercorrendo
as salas de aula avisando
que quem não pagar não
poderá assistir às aulas de
segunda-feira e não rece-
berá a caderneta que, a
partir deste dia, dará direi-
to à entrada de cada aluno
na escola.

O DECRETO

O decreto efue Institui as
Associações de Assistência
ao Educando nas escolas
publicas de 2* grau foi pu-blicado no Diário Oficial de
31 de março do ano passa-
do e estabelece que a par-ticipação de alunos e pro-fessores é voluntária. A
quantia máxima a ser co-
brada aos sócias efetivos é
de duas UFERJs i Unidade

Fiscal do Estado, atualmcn-
mente no valor de Crs 385).
Cada colégio fixa a quan-
tia a ser paga pelos sócios,
geralmente abaixo do má-
ximo estipulado por lei.

De acordo com o decreto,
55% do arrecadado com as
contribuições para a Asro-
ciação deverão, obrigato-
riamente, ser empregado*
na melhoria do aparelha-
mento escolar e cm reparos
de urgência. Os outros 45 .<,
devem ser destinados à as-
ststèncla de alunos pobres,
na compra de material es-
colar ou vestuário.

A Secretaria Estadual de
Educação esclareceu que a
taxa cobrada não é obriga-
tória e que, para não paga-
Ia basta ao aluno declarar
carência de recursos, o que
não precisa ser provado
com nenhum documento.

A professora Maria Pas-
tora de Araújo negou que
os 3 mil alunos do Amaro
Cavalcanti estejam sendo
obrigados a pagar a taxa
da Associação. Disse queeles não devem ter enten-
dido a explicação que lhes
íol dada. "O que pedimos"afirmou — "é apenas
que colaborem, porque, em
verdade, trata-se de u na ta-
xa insignificante de Cr$ 380
por ano ios alunos paga-ram CrS 100 à época da ma-
tnculai que trará benefi-
cios a muitos'-.

Ela íusou também que as
alunos tenham sido adver-
tidos de que não poderãoassistir às aulas caso náo
depositem a taxa na conta
bancaria da Associação. "O
que acontece" — explicou"é que precisamos de dl-
nheiro porque fornecemos
alimentaçuo a alguns alu-
nos, não cobramos nada
para as provas mlmeogra-
fadas e as apostilas e nem
pelo cartão de identifica-
ção. que ficara, para a es-
cola, em CrS 30 cada um".

Secretaria tem dúvida se a
Emenda 7 atinge fiscal que
recebe por produtividade

A Secretaria Estadual de Fazenda tem dúvidas
se a Emenda n.° 7, no Artigo 196, atinge seus fis-
cais, porque eles não têm propriamente participa-
ção no produto da arrecadação de tributos e mui-tas e sim uma remuneração adicional, baseada na
produtividade, por um trabalho que nem sempre,
necessariamente, resulta em receita ou multa.

Para a Secretaria, a questão é relativa apenas
a funcionários da Justiça e, mesmo que atingisse o
Executivo, seus fiscais nâo seriam afetados porquenão tèm participação sobre receita ou multa. A
Sunab também não se julga enquadrada, porqueseus "inspetores de abastecimento" nada recebem
além de vencimentos: só lavram autos de infração.
As multas são arbitradas pelos Delegados Regio-
nais.

terá cursos
de técnicos

A SecreUuia Municipal
de Administração abriu
inscrições para mais seis
cursos previstos no Plano
Geral de Preparação de Re-
cursos Humanos do Muni-
cipio do Rio de Janeiro:
Legislação de Posturas Mu-
niclpals. Elaboração, Exe-
cução e Controle de Or-
çamento, Organização dos
Serviços Públicas Munici-
pais. Entrevista Clinica, Se-
cretários de Escolas e En-
ca: regados de Bibliotecas.

O curso de Encarregados
de Bibliotecas, para profes-
sores municipais que atuam
como encarregados ou au-
xlilares de bibliotecas esco-
lares, tem Inicio l">Je e
continua até 16 de junho.
Já o curso de Secretários
de Escolas será realizado
até E ^.'o de Junho; as
matrículas para o seminá-
rio sobre Legislação de
Posturas Municipais estão
abertas até 30 de abril, e
para os demais até 20 de
maio. As informações são
fornecidas na Secretaria de
Admln'.:'. açáo, Av. Almi-
rante Barroso, 81/13"?.

Telefone para
264-6807

e faça uma
assinatura do

JORNAL DO BRASIL

DUVIDA

A questão provocou dú-
vidas quanto ao Artigo 196
— "e vedada a participação
de servidores públicos no
produto da arrecadação de
tributos e multas". Alguns
setores julgam que, por cs-
tar incluída na reforma do
Judiciário, a proibição só se
refere aos servidores da
Justiça. Outros acreditam
tjue ela abrange todos os
servidores, incluindo os do
Executivo, no caso os fls-
cais íazcndárlos ou de ren-
das.

Para os advogados Michel
Assef e Antônio Carlos
Abreu, especialistas em Dl-
reito Tributário, a proibi-
ção abrange os Procurado-
res de Fazenda, da União
e dos Estados que recebe-
riam cotas partes em pro-
cessos executivos. O desem-
bargador Luis Antônio de
Andrade, ex-Presidente do
Tribunal de Justiça, admite
que poderá surgir uma lei
para disciplinar quais os ca-
sos específicos em que se
enquadraria a proibição.
Ressaltou que ela existia e
no dispositivo anterior, foi
excluída no final a expres-
são "... Inclusive da Divida
Ativa".

CONSULTA

Na dúvida, a Secretaria de
Fazenda do Estado esclare-
ceu que a proibição talvez
não atinja seus fiscais que,
a rigor, não tèm participa-
çáo no produto da arreca-
dação de tributos e nas mui-
tas. Eles têm direito a pré-
mios, numa ampla escala
de pontos, de acordo com a
produtividade, que muitas
veacs não resulta em multas

e, mesmo assim, lhes dá dl-
reito ao adicional."Fiscalização náo é so-
mente a aplicação de mui-
tas". esclarece a Assessoria
de Comunicação Social e o
esquema de produtividade
tem na m e s m a orientação
adotada em outras ativlda-
des profissionais, como a
dos médicos, por exemplo.
Se persistir a dúvida com
relaçáo ao âmbito e a apli-
cação do Artigo 196, a Se-
cremaria consultaria a Pro-
curadoria Gerai do Estado.

O mesmo critério de afe-
rlção e prêmio por produ-
tlvldade é adotado para os
fiscais da Receita Federal.
Segundo um técnico da Se-
cretaria, no Rio, o sistema
vem sendo adotado desde a
promulgação da Constitui-
ção de 1967, quando o an-
tigo s-egime de participação
sobre multas íol aperfeiçoa-
do pela contagem de pon-
tos de acordo com o traba-
lho executado pelos fiscais.
Da mesma forma, o adicio-
nal por eles recebido nem
sempre resulta em muita
que. na verdade, é a última
fase de uma trabalho de fls-
calização e até de uma au-
dltorla completa. E mesmo
que uma empresa submeti-
da à fiscalização esteja per-feitamente regular, o agen-
te fiscal recebe pon.os — e
prêmios — pelo trabalho.

Na Sunab, antigos fiscais
passaram a ter denomina-
ção de "agentes de abaste-
cimento" e não ganham
percentual ou cotas pelo
trabalho. Se há multas a
aplicar, eles apenas lavram
os autos de infração. Cabe
ao Delegado Regional ar-
bitrar o valor da multa, que
vai de um terço a 100 sa-
làrios mínimos, de acordo
com a Lei Delgada n.° 4.



FUTEBOL, TÊNIS
IATISMO, NATAÇÃO
SALTOS, GOLFE, ATLETISMO
AUTOMOBILISMO, HIPISMO
MOTOCICLISMO

JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 1977
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Botafogo culpa arbitragem pela derrota merecida
r

Nos pés de Carpeggiani,
o maior brilho do jogo

Cantarele — Esteve muito
bem na partida. Chegou até a
fazer duas defesas muito boas,
uma das quais no canto, alta,
daquelas que Roberto costuma
deixar entrar. Teria sido um
perigo para o Flamengo conti-
nuar mantendo Cantarele na
reserva.

Toninho — Jogou com mais
seriedade, marcou muito bem.
Até quando foi à frente teve
certa utilidade em algumas ve-
zes, embora, na maioria, seu
apoio deixasse de ter a objetl-
vldade necessária, porque defi-
nitivamente é na verdade um
Jogador sem brilho.

Carlos Alberto — Jogou de-
mais. Foi o melhor jogador da
defesa do Flamengo, cortando os
ataques do Botafogo com precl-
são, tranqüilizando sua defesa e
sempre dando continuidade à
Jogada. E' realmente fora de sé-
rie. Só uma expressão defi rie
bem sua atuação: foi magnífico.

Kondinelli — Regular. O ata-
que do Botafogo não chegou a
lhe dar multo trabalho. Mesmo
assim, às vezes ficou apavorado
e em duas ocasiões mandou a
bola para córner perigosamente.
E' um vício que precisa perder.
No geral, marcou razoavelmente.

Júnior — Basicamente, foi
mais um meio-campo do que um
lateral. Não deixou de ter alguns
lances produtivos como apoia-
dor, mas tem um defeito quando
chega à frente em condições de
finalizar: chuta mal.

Merica — Fechando a ca-
beca da área, tem claramente
utilidade para sua defesa. Não
se espere porém auxilio dele ao
ataque em nenhum moméhto,
pois, quando avança, Merica se
perde. No segundo tempo, me-

lhorou. mesmo nas poucas vezes
em que foi à frente.

Carpeffiani — Foi o melhor
jogador da partida. É difícil or-
ganizar o meio-campo do Fia-
mengo, porque Merica nâo sai.
E ontem, pior ainda, com Zico
multo marcado. Mesmo assim fez
algumas boas Jogadas com Zico
e de seus pés partiram quase to-
das as ações brilhantes do Fia-
mengo. Quando tiver o fôlego
total, voltará a ser o melhor do
Brasil no meio-campo.

Luis Paulo — Irrogulw. Não
chega a criar nada, apenas dá
complemento às Jogadas. As ve-
zes faz bem esse trabalho de con-
tinuidade e, nesses momentos,
ajuda o seu ataque, levando ai-
gum perigo à defesa do adver-
sârio. Embora Irregularmente,
fez isso algumas vezes ontem.

Osnl — Multo bem no jogo.
Passou por Rodrigues Neto vá-
rias vezes, sempre conduzindo o
ataque do Flamengo a criar ra-
zoáveis oportunidades por aque-
le setor. E sofreu marcação vio-
lenta por parte de Rodrigues
Neto, mas se livrou dele na
maioria das vezes.

Zico — Sua alta categoria
levou-o a fazer excelente parti-
da, apesar da marcação severa
de Ademir. De seus pés parti-
ram algumas jogadas lindas, até
mesmo o lance mais bonito do
jogo: um passe seu, de bicicleta,
para Luis Paulo.

Marciano — Ê um jogador
medíocre e, modestamente, sabe
disso. Mas seu índice de apro\'ei-
tamente é tão alto que justifica
sua escalação.

Luisinho — Não fez nada
nos poucos minutos que jogou.

Um time em
conseguiu m

Ubirajara — O lance do pri-meiro gol foi om cima dele: es-
tava tanto para ele como paraos atacantes e ele perdeu. No se-
gundo gol, devia ter saído e não
saiu, .pois não tom nada de íl-
car esperando o Juiz apitar. Isso
diz tudo sobre a sua atuação.

Perivaldo — Não fez nada.
Tinha um campo aberto paraatacar e. embora realmente ata-
casse, não criava nenhum pro-blema para o adversário, porque
preferia sempre chutar de lon-
ge e o fazia desordenadamente.
Em uma palavra, náo incomodou
o Flamengo, marcando ou ata-
cando.

Osmar — Foi melhor do que
René, no miolo da zaga, embora
isso não queira dizer grande coi-
sa. Mas é justo dizer que fez um
primeiro tempo razoável, ainda
que sua ausência fosse sentida
no momento do primeiro gol.
Aliás, no segundo também, mas
ai todo o time estava mal.

René — Ê multo ruim. E,
além de tudo, indisciplinado.
Complica todo o sistema deíen-
sivo de sua equipe, porque faz
tudo errado: não defende quan-
do tem de defender, sai quando
não tem de sair e. quando entra
numa Jogada, entra sempre de
modo desordenado.

Rodrigues Neto — Com a
bola nos pés, faz alguns lances
bons. Mas só marcou Osnl na
violência, o tempo todo. Mere-
cia ter sido expulso desde o co-
meço do jogo, quando fez uma
falta descla&slficante no ponta-
direita. E depois do jogo contl-
miou mostrando sua Indisciplina
ao jogar no chão a camisa que
recebera de Carlos Alberto.

Ademir — se se pensar só
na parte da marcação a Zico,

que ninguém
os trai* nada

foi bem. e ainda fez um gol lln-
do. Mas, entregue a uma única
função, deixou de fechar a ca-
beca de sua área, tarefa que cos-
tuma executar com perfeição.Assim, abandonou sua defesa
desguarnecida, deixando aos be-
ques o primeiro combate, respon-
sabllldade demais para René e
Osmar.

Manfrini — Muito ruim. Pa-
rece incrível, mas corria no lu-
gar onde não estava a bola. Nâo
participou de nada na defesa,
não armou coisa nenhuma, não
fez nada no ataque.

Paulo César — Esteve muito
mal, sobretudo porque sua posi-
ção no time — ou, mais ainda,
sua função — não está definida.
Hoje, no Botafogo. Paulo César
náo é armador nem é atacante.

Gil — Só fez — e fez repe-
tldamente — sua Jogada de cair
da ponta para o melo em diago-
nal. Mas chegava no meio e se
perdia inutilizando 05 ataques
que apenas delineava. Nas fina-
llzações estava horrível. Em duas
boas oportunidades, chutou pa-
ra fora

Nilson — Uma partida em
que esteve durante os 90 minu-
tos inteiramente perdido, diante
da boa marcação da defesa do
Flamengo. Parece que, vendo-se
multo cercado, desnorteou-se e
não conseguiu levar vantagem
em uma única vez.

Dé — Sem exagero, só apa-
receu em campo quando foi o
primeiro a dar uma peitada no
bandeirlnha, na hora em que vá-
rios botafoguenses correram pa-
ra reclamar do segundo gol. Não
fez rigorosamente nada.

O Botafogo perdeu para o Flamengo
por 2 a 1 e mais uma vez seus dirigentes
procuraram Justificar a derrota com cri-
tlcas á arbitragem, quando de fato o
adversário foi superior, merecendo a bo-
nita vitória conquistada ontem à tarde,
no Maracanã.

O pior de tudo é que o próprio pre-
sldente do Botafogo, Charles Borer, se
anunciou no vestiário como antigo infor-
mante policial e por isso conhecedor de
assuntos slgllosos, para voltar a dizer
após a partida que Já sabia que seu clube
seria "roubado pela arbitragem."

A verdade é que tanto os cartolas do
Flamengo quanto os do Botafogo tiveram,
durante a semana que antecedeu o Jogo,
um comportamento medíocre. Todos se
ofenderam com depoimentos violentos,
mas no fim quem acabou sofrendo com
tudo Isso foi o meio-campo Ademir, acusa-
do de Jogar drogado. Diante de tantas ir-
responsabilidades dos cartolas, a partida
teve Início em clima de grande tensão.

Como já era esperado, Ademir pas-
sou o tempo todo correndo atrás de Zico.
Mesmo assim, o atacante do Flamengo
conseguiu ser um dos melhores do time.
Zico se deslocava para as extremas e
oom lso tirava Ademir de sua defesa,
abrindo espaços para o Flamengo ata-
car. Como Osmar e René falhavam na
marcação, principalmente o último, o
Flamengo constantemente criava opor-
tunidades de gol.

O Flamengo sempre se mostrou mais

Oldemiirio Touguinhó

bem armado taticamente e tinha ainda
a vantagem de contar com Paulo César
Carpeggianl em grande atuação por cau-
sa da liberdade que encontrava para tra-
balhar. O meio-campo do Botafogo não
marca ninguém: só Ademir sabe comba-
ter e ontem sua obrigação era apenas a
de cercar Zico. Aos 38 minutos, Ademir,
de fora da área. num lindo chute, fez 1
a 0 para o Botafogo, ma; seis minutos
depois Marciano empatou.

No segundo tempo, nada mudou. O
Botafogo, continuava mal. Paulo César
estava sem função definida, não ficava
na marcação, nem no ataque. Aos 25
minutos, a defesa do Botafogo errou ao
tentar colocar Marciano em lmpedimen-
to e o atacante do Flamengo invadiu a
área e fez 2 a 1. Em seguida aconte-
ceram vários gestos de indisciplina e Re-
nê foi expulso por tentar agredir o ban-
delrinha Edlr Pires Teixeira.

Outro fator importante foi que a de-
fesa do Flamengo, liderada por Carlos
Alberto Torres, marcou facilmente o ata-
que do Botafogo, restrito a Nilson Dias.
Enquanto Isso, do lado do Botafogo, a
defesa estava toda aberta e, se o Fia-
mengo tivesse a coragem de ir mais ao
ataque, talvez vencesse com mais facili-
dade. O Flamengo mereceu a vitória porser um time de conjunto e o Botafogo
não pode reclamar porque time que de-
pender apenas de jogadas isoladas dlfl-
cilmente terá êxito.

Flamengo 2 x Botafogo 1
Campeonato Carioca

Maracanã
Ool, — primeiro tempo: Ademir, ao. 38 • Aíatciano,

aot 44; fecundo tempo: Marciano, ao, 25 mi-
nuloi.

Flam«n§o — Cntarele, Toninho, Rondlneli, Cario.
Alberto Torrei e Júnior,- Maricá, Carpaggiani •
luíi Paulo; Oini, Marciano (luiilnho) • Zko.

tolafogo — Ubirajara, Perivaldo. Olmar, Rení a Ro-
driguei Neto; Ademir, Manfrini e Paulo Cem;
Gil, NÍIiom 0 ai • Dé (Odeio-.

Juii — Joií Roberto Wr .jht, auxiliado poc Edir Pi-
rei Te.xeira « Amauri Ponciano c_e Aguiar.

Renda — CrS 3 milhõei 585 mil 792 • 50 centaeoi

par, 129 mil 794 paoantei.

Carfoe, Amarelo, — Marciano. Júnior, Rodrigue, Ne-
to a Penvtldo.

Cartãe Varmalho — René.
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O "curioso".
Tire o seu VW de perto dele.

Curioso e perigoso.
Ele está por ai aos montes. É capaz dé criar defeitos

no seu Fusca em poucos minutos. E utilizar peças que
náo oferecem nenhuma garantia

O curioso costuma fazer ponto em oficinas-fantasma
e terrenos baldios da cidade.

Nunca deixe seu VW nas màos dele. -

Prefira sempre quem realmente entende de VW: a
equipe de mecânicos especializados da Bittig. Gente ca-
pacitada que treinou na própria fábrica para poder cuidar
do seu carro.

E que só üsa peças originais Volkswagen.
Nào corra qualquer risca Tire o seu VW de perto

de qualquer curioso.
Intend Magalhães. 639-Campnho tel 3BO-97B5Intend. Magalhães. 261 - Campinho lei 390-9450
Min. Edgard Romero. 366 - Madureira tel: 390-7622
E»t dos Bandeirantes. 88 -Jacarepaguá tel: 392-6327 a. •-:• ; _:.. 11
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Futebol
Interna cional

Sio Paulo

Afastada da Copa do
Mundo desde 1058, a Aus-
trla é líder do Grupo 3 eu-
ropeu ao vencer ontem por
1 a 0 a Turquia, em Viera,
com gol marcado por Wal-
ter Schacner aos 43 do pri-niclro tempo. A classifica-
Cão da chave é a seguinte:
Áustria, 2 jogos, 4 pontos;
Alemanha Oriental ,-f jo*
gos, 3 pontos; Turquia, 3
jogos, 3 pontos; e Malta, 3
Jogocs, 0 ponto.

O Peru teve um Jogador
suspenso por uma partida
pela FIFA, devido ao
acúmulo de cartões ama-
relos. Trata-se do melo-
campo Alfredo Quezada, ti-
tular. Os adversários da Se-
lcçào serão a Bolívia e o
Brasil, pela íase final das
eliminatórias da Copa do
Mundo.

SELEÇÕES JUVENIS

O Paraguai derrotou o
Peru por 5 a 3 em Valên-
cia, Venezuela, pelo Cam-
peonato Sul-Americano de
Futebol Juvenil. A ArgenU-
na e o Uruguai empataram
em um gol, depois de o
Uruguai estar vencendo,
graças a um pênalti marca-
do no primeiro tempo. O
Brasil estreará quinta-íel-
ra, contra a Seleção da Bo-
livia.

PORTUGAL

Mesmo empatando o Ben-
ílca continua na liderança
do Campeonato Português,
que teve estes resultados
na 24a. rodada: Guimarães
lxl Benfica, Portiroonen-
se 2 x 2 Belenenses, Lelxõcs
lxl Boavlsta, Beira-Mar
1x2 Setúbal, Montljo 0 x
0 Acadêmico, Porto 0x0
Estoril, Atlético 0x2 Braga
e Sporting lxl Varzlm.

A classificação por pon-
tos: Benfica 39, Sporting
35, Porto 34, Acadêmico 27,
Boavlsta 26, Setúbal 26, Var-
zlm 24, Belenenses 23, Bra-
ga 23, Guimarães 22, Esto-
ril 21, Lelxões 19, Portlmo-
nense 18, Montljo 17. Beira-

¦ Mar 16 e Atlético 14.

ITÁLIA

Resultados da 25a. rodada
do Campeonato Italiano,
primeira divisão: Catanza-
ro 2 Tc 1 Verona, Kesena 0
x 3 Torlno, Lazlo 4x1 Gê-
nova, Milan 0x0 Foggla,
Perugla 3x0 Roma, Samp-
dorla 2x2 Bologna e Nápo-
les 0x3 Inter. Classifica-
ção: Juventus, 42 pontos,
Torlno 41, Inter 29, Fioren-
tina e Nápoles 28, Roma e
Perugla 25, Gênova, Verona
e Lazio 24, Milan 21, Bolog-
na e Foggla 20, Sampdorla
19, Catanzaro 17 c Cesena
13.

Os Jogos programados pa-
ra o próximo domingo são
Bologna x Fiorentina- Ca-
tanzaro x Cesena, Gênova x
Foggia, Milan x Lazio, Ná-
poles x Sampdorla, Perugla
x Juventude, Roma x Inter
e Torlno x Verona.

IUGOSLÁVIA

Resultados do Campeona-
to Iugoslavo, rodada encer-
rada ontem: Napredak 1x3
Vojvodlna, Dinamo 0x0
Sarajevo, Sloboda 0x0 HaJ-
duk, Radnlcki 1x3 Zagreb,
Olímpia 2 x 1 Belgrade, Ce-
llk 1 x 0 Borak, Red Star 2
x 0 Rljeka, Zeljeznicar 3x0
Velez e Budocnost 2x0 Par-
tlsan.

Classificação: Red Star 37
pontos, Dinamo 30. Sloboda
28. Borac 26, Partisan 26,
Radnlcki 26, Velez 25, Za-
greb 24, Brljeka 24, Budoc-
nost 24, .Olímpia 24, Hadjulc
23. Vojvodlna 21, Oellk 20,
Sarajevo 20, Belgrade 19,
Napredak 19 e Zeljeznicar
16.

HOLANDA

Na 30a. rodada, o Cam-
peonato Holandês continua
liderado pelo AJax, apesar
dc derrotado este fim de se-
nwna, Os resultados: Go
Ahead 1 x 0 Ajax, NEC
1x2 Haarlem, Amsterdã 1
x 1 Haia, Roda 2x0 PSV.
Graaf.schap 0 x 0 AZ 67, Eln-
dhoven 1 x 1 Twcnte, Utre-
cht 1 x 1 VW, Telstar 0 x
0 NAC, Feynoord 1 x 1
Sparta.

Classificação: AJax 47
pontos, Feyenoord 43, AZ 67
40. PSV 39, Roda 37 e Utre-
cht 34.

BÉLGICA

Resultados do Campeona-
to Belga: Beerschot 1 x 2
Charleroi, Liersc 2 x 1 Cour-
trai, Waregem 1 x 0 Mall-
nas. RWD Molenbeek 6x0
Winterslag, Lokeren 0x2
Standard, Club Bruxas 2 x
0 Anderlecht, Berlngen 3 x
0 Beveren, Ostende 4 x 1
Amberes e Lieja 4x0 Cir-
culo de Bruxas. Classifica-
ção por pontos, apôs a 29a.
rodada: Clube Bruxas 45,
RWD Molenbeek 39, Ander-
lerht 38. Standard 36, Lokc-
ren 32 Beerschot 32, Lierse
31. Circulo de Bruxas 30,
Amberes 30, Waregem 30.
Beveren 28. Courtrnl 27,
Winterslag 24. Berlngen 24.
Cliarlrrol 24. Ostende 18,
Malinas 17 e Lleja 17.
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No gol do Coríntians, Palhinha descobriu Geraldo (9) livre entre dois adversários

Vitória sobre o São Paulo faz
Coríntians recuperar o ânimo

São Paulo — Depois da vitória
de ontem, sobre o São Paulo, por1 a 0, no Morumbl, o Coríntians
entra em nova fase. O técnico Os-
valdo Brandão, que depois dos dois
fracassos no Equador pela Taça LI-
bertadores da América, chegou a
acusar vários Jogadores, adotará
medidas dlscipllnares enérgicas, en-
tre eles a decisão de dispensar todos
que não se mostrarem dedicados á
equipe.

Não penso cm fazer lista de
dispensa — afirmava o técnico no
vestiário depois da vitória. — Vou
conversar com todos os Jogadores,
exigir trabalho. Reforços? Sim, pre-cisamos. Mas só de um centroavan-
te, que terá de ser contratado aln-
da este mês.

PALHINHA A EXCEÇÃO

O Coríntians continua a ser um
time confuso, no qual se destacam
apenas a inteligência e sobriedade
de Palhinha, que, mesmo recuado
foi o melhor em campo ontem.

Não estamos bem — garan-
tia Brandão — mas desta vez. nin-
guém escondeu as pernas nem teve
medo dc violência e o time correu
mais em campo.

O gol do Coríntians aconteceu
aos 25 minutos do primeiro tempo:
Frazão errou o passe, a bola sobrou
para Palhinha, que tocou a Geral-
do; o centro-avante, sozinho na
entrada da área, girou o corpo e
tocou no canto.

Os times: Coríntians — Jalro,
Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo (Dar-
cl) e Cláudio Mineiro, Glvanlldo,
Basillo fLance) e Palhinha: Vagul-
nho, Oeraldo e Romeu. São Paulo
— Valdir Pcres, Gilberto, Arllndo,
Paranhos e Bezerra; Chlcâo, Teodo-
ro e Frazão (Marcos); Terto, Sergl-
nho e Zé Sérgio. A renda: Cr$ 1
milhão 29 mil 929, com 40 mil 429
pagantes. O Juiz foi José Assis Ara-
gão, que deu cartão amarelo para
Darci e Zé Maria por Jogo vlolen-
to.

O presidente Vicente Mateus
voltou a afirmar ontem nos vestia-
rios:

— Osvaldo Brandão terá todo
nosso apoio. O jogador que ele pe-
dlr eu compro, o Jogador que ele
não quiser mais eu dispenso.

Botufogo lidera
Além de Coríntians 1 x 0 São

Paulo, foram realizados os seguiu-

tes Jogos pela rodada paulista: Pai-
rnelras 0x0 Portuguesa Santlsta:
Santos 1 x 1 Ponte Preta; Portu-
guesa 0x0 Comercial; Marilla l x

XV de Picaclcaba; Botafogo 2 x
0 São Paulo; América de Rio Preto

x 1 Guarani; Juventus 3 x 0 XV
dc Jaú (sábado). O Jogo Ferroviária
e PaulLsta foi interrompido na me-
tade do primeiro tempo por causa
das fortes chuvas que cairam cm
Araraquara. quando a ferroviária
vncia por 1 a 0.

O Botafogo é o lider absoluto
do Campeonato, com 25 pontos ga-nlios. O Palmeiras, apesar do sur-
preendente empate com a Portu-
guesa Santlsta, lidera seu grupo
com 20 pontos, cinco a mais que a
Ponte Preta; uma situação prlvl-
lcglada, que o Santos não .tem:com o empate de ontem, está na
segunda colocação de seu grupo, um
ponto atrás do Guarani. O Sáo
Paulo, mesmo com a derrota, lide-
ra seu grupo, com 20 pontos, três
a mais que a Portuguesa. O Corin-
tians está cm segundo lugar. Jun-
to com o Juventus, no Grupo B.
Classificam-se o vencedor dc cada
grupo, o time que obtiver mais ren-
das c um escolhido por índice téc-
nlco.

Uma cobra pára o jogo em Rio Preto
O zaguclro-central Amaral, do

Guarani e da Seleção Brasileira,
pediu ontem aos três minutos do
jogo entre Guarani e América de
Rio Preto, em São José do Rio Pre-
to, que o Juiz Dulcidlo Vanderlei
Boschilia suspendesse a partida por-
que havia uma cobra invadindo a
sua área. O Juiz pensou que era
brincadeira, mas Amaral, como ca-
pltáo, exigiu que ele parasse o jogo
e ambos foram caçar a serpente.

O juiz, alipal. fez o que o joga-
dor pediu c Amaral mostrou-lhe, ã
entrada da área, do lado esquerdo,
onde a grama estava um pouco ai-

ta. a Inesperada cobra. O Juiz Bos-
chllia chamou o roupeiro do Amérí-
ra e este. revelando invulgar cora-
gem, sapateou sobre o réptil. Ma-
tou a cobra e cruzou o campo car-
regando-a com um pedaço de pau.
A partir desse momento, o jogo
continuou normalmente e o Guará-
nl foi derrotado por 2 a 1.

Ao final do Jogo, o Juiz disse
que não lembrava dc nenhum pre-
cedente de invasão de animal sei-
vagem nas quatro Unhas, mas es-
elareceu que, por bom senso, teria
que promover a caçada para se cer-
tlflcar da denúncia do Jogador.

Ninguém no campo /pôde descrever
o tipo da cobra. A, opiniões diver-
glam entre cobra-cega, cobra de
duas cabeças ou cobra dágua. Nin-
guém soube dizer se era venenosa
ou não, mas de qualquer íorma náo
se tratava de uma cobra de grande
porte, não era nenhuma sucuri:
media pouco maus do que o pé de
Amaral, que calça numero 44.

A diretoria do América vai pe-
dir que o zoológico da Cidade de
São José do Rio Preto faça um cs-
tudo sobre a serpente, para reve-
lar se se trata de anuual lnofcnsi-
vo ou não.
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Tadeu chutou de longe, Manga apenas tocou e a bola entrou mansamente: Grêmio 1 a 0

Grêmio goleia o Internacional
em partida de muita violência

Porto Alegre — Desfalcado de
três titulares e sentindo os efel-
tos das recentes partidas pela Ta-
ça Libertadores da América, o In-
ternacional náo resistiu ao entu-
áiasmo da nova equipe do Grêmio
e acabou goleado por 3 a 0 ontem
à tarde, no Estádio Olímpico. No
primeiro tempo houve muita vlo-
léncia por parte das duas .qulpes
e o ponta-esquerda Éátr. do Grê-
mio, foi expulso aos 43 minutos por
esbarrar propositadamente no juiz
Luís Torres. Tadeu, ex-jogador do
Flamengo, marcou duas vezes para
o Grêmio aos 20 minutos do pri-
meiro tempo e aos 41 do segundo.
Alcindo, de volta ao time depois de
sete meses, marcou aos 15 mlnu-
tos do segundo tempo.

A renda do cla__lco somou Cr$
914 mil 485. Equipes: Grêmio —
Remi, Eurico. Ancheta, Oberdã e
Ladinho; Vítor Hugo, Iiira iJeró-
nlmoi e Tadeu; Tarclso. Alcindo
• Zcqumhai e Êder. Internacional
— Manga, Cláudio, Marlão, Hermí-

nlo e Chico Fraga; Caçapava
Uoáozlnho), Falcão e Batista; Pe-
drinho iJaln, Darloe Escurinho.

Inter desfalcado
mm.*

Sem Marinho, Vacaria, Valdo-
miro e Santos (este, primeiro re-
serva de Lula), o Internacional en-
trou em campo inferiorlzado e só
náo foi envolvido totalmente pelo
Grêmio desde o lntelo porque seu
melo campo movimentava-se mui-
to. O primeiro gol, produto de uma
falha do goleiro Manga, perturbou
a equipe, que passou a jogar com
violência. Este gol, aos 20 minutos,
resultou de uma falta cobrada por
Tadeu, que Manga deixou escapar
mansamente para o canto esquer-
do dc seu gol.

Mesmo com 10 jogadores —
Éden foi expulso aos 43 m — o Grè-
mio continuou a Impor seu jogo no
segundo tempo, especialmente de-
pois que Caçapava saiu de campo

machucado. Antes disso voltaria a
marcar, por intermédio de Alcindo.
Bem colocado na área, ele comple-
tou de cabeça um centro de Tadeu.

Aos 41 minutos, quando Zequl-
nha Já substituirá Alcindo, passan-
do Tarclso para o melo, Tadeu
completou um centro de Zequlnha
e desviou do goleiro Manga.

Mais onze jogos foram dlspu-
tados nesse fim de semana pela sé-
tima rodada do Campeonato Gaú-
cho: em Santa Cruz sábado, Santa
Cruz 2xi Estrela; em Porto Ale-
gre (ontem pela manhã), Esportivo
3x1 Cruzeiro; em São Borja, São
Borja 2x1 Cachoeira; em Rio
Grande, São Paulo 1 x 0 Novo
Hamburgo; em Santa Maria, Rio-
grandense 1x0 Inter SJH.; em Ba-
gé 1 x 1 Guarani; em Passo Fundo,
14 de Julho 0x0 Gaúcho; om Ca-
xlas do Sul, Caxias 1 x 0 Juventu-
de; em Erexim, Atlético 1x0 Ipi-
ranga; em Santo Ângelo, Santo
Ângelo 0x0 Sáo Luis; em Pelotas,
Brasil 3 x 1 Pelotas.

Atlético
faz 6 a l
no Uberaba

Belo Horizonte — Desfal-
cado de Tonlijho Cerezo e
Reinaido, o Atlético, cam-
peão mineiro de 1976, go-
leou o Uberaba por 6 a 1,

i na tarde de ontem, no Es-
tádlo Minas Gerais, pela
primeira rodada do Cam-
peonato Mineiro dc 1977. O
Juiz foi Marcos Vinícius
Santos. A renda totalizou
Cr$ 274 mil 431, com mais
de 12 mil pagantes.

Desde o Início do Jogo, o
Atlético envolvia com facl-
lidade a defesa do Ubcra-
ba. Mas, num contra-ata-
que, o Ume do Triângulo
Mineiro marcou seu gol,
através de Vicente. O Atlé-
tico, logo depois, empatou,
através de Getúlío, e Mar-
eljiiho fez o segundo. Os ou-
tros quatro gols surgiram
no segundo tempo, através
de Getúlio. Marcinho, Mar-
cinho e Marcelo.

Os Umes: Atlético — Or-
tlz, Getúlio, Modesto (Mar-
cio), Vantulr e Dlonísio,
Ângelo e Danlval (Heleno);
Marinho, Marcinho, Paulo
Isidoro e Marcelo. Uberaba
— Diron, Miranda. Edvaido,
Marquinhos e Carmelito;
Vandlnho, Lacrclo e Paulo
Luciano; Sllvinho, Marcilon
e Vicente.

Dirigente
agride juiz
na Bahia

Salvador — Depois de ter
marcado um pènalü — num
lance duvidoso — a favor
do Bahia aos 45 minutos
do Jogo de ontem na Fonte
Nova, o juiz Aquiles Vera
foi agredido com um mur-
ro no rosto pelo diretor do
Leònlco, Joào Guimarães,
além de ter sido cercado e
empurrado várias vezes pe-los Jogadores. Com a mar-
cação — convertida porDouglas — o Bahia venceu
por 1 a 0.

Ao fim da partida —- en-
cerrada logo após a cobran-
ça do pênalti — o Juiz dei-
.xou o campo sob a escolta
dos polioiais, enquanto o
diretor agre.s.sor saiu sem
.sofrer qualquer punição. A
ix>licía demorou para inter-
vir na hora da agressão e,
não íoisse a ajuda do_ ban-
deiriivhas, Aquiles Vera te-
ria iido surrado ás vistas de
todos.

EQUILÍBRIO

A partida entre Bahia e
Leoníco não teve melhores
em campo. O equilíbrio pre-dominou desde o inicio, com
os dois times jogando re-
trancados e partindo em
contra-ataques á procurado gol. O Leònlco foi mais
objetivo no primeiro tempo,
tendo perdido -alguns gols,enquanto o Bahia pressto-nou mais na segunda fase,
mas com muitas falhas,
principalmente na ligação
meio-de-campo/ataque.

Os times: Bahia — Luís
Antônio, Ubaldo, Zé Augus-
to, Sapatão e Romero; Al-
berto, Fito e Douglas; Gibi-
ra (Zé Netoi, Jorge Campos
e Jésum. Leônico — Zé Lou-
rlnho, Nelson Cazumbá, Ra-
belo, Newton e Nilo; Jamil-
ton, Ellseu (Lius Ferreira)
e Nelson Leal; Heck, Piolho
• Luisinho.

Rodada em
Pernambuco
teve 15 goh

Recife — O Campeonato
Pernambucano foi iniciado
ontem com a realização de
três parUdas — duas na
Capital e a terceira em Ca-
ruaru — nas quais foram
marcados nada menos de
15 gols.

Nos jogos disputados em
Recire, os favoritos golea-
ram com extrema facllida-
de: o Esporte derrotou o
América por 6 a 1, na Ilha
do Retiro, e o Santa Cruz foi
ainda mais longe — 7 a 1 —
em sua vitória sobre o Es-
porte de Caruaru, no Está-
dio do Arruda.

A única partida equlll-
brada foi a de Caruaru,
onde o Central local e o
Náutico Caplbaribe empata-
ram sem gol.

Em Fortaleza, com a vi-
tória de 1 a 0 sobre o Fer-
roviário, o Ceará disparou
na liderança do Campeona-
to Cearense. Desfalcado de
alguns titulares — e estre-
ando Ferreti — o Ceará te-
ve grande dificuldade para
chegar à vitória porque o
Ferroviário, com uma equl-
pe renovada, jogou multo
bem. chegando a dominar
as ações no primeiro tempo.
O gol do Ceará foi marca-
do aos 34 minutos do se-
gundo tempo, por intermé-
dio de Da Costa.

João Saldanha —
J<>«;<> íli> ÜHM.O

a NTES de tudo, um jogo de medrosos.
/f Não sei se por tanta bobagem dita na

j \ véspera, o fato é que os jogadores jo-ram para o campo tremendo. E oscobras nao foram cobras. Exceção de CarlosAlberto Torres, que foi o cobrão e estava ládentro a vontade. Afinal dc contas, apenasmais um jogo em sua carreira de craque
Muito pouca gente jogando razoavelmente c
quase tem dc ser feita uma pesquisa para sedescobrir quem foi o bom.

No primeiro tempo, saiu o gol do Ade-•*,air num rebote tímido de um defensor doFlamengo — me pareceu RondinelU — quedeu um pcteleco para fora da área. Ademir
com muita felicidade, deu o voleio que ma-tou Cantarele. O goleiro não teve culpa por-
que a bola, caprichosamente, foi lá^ga-
veta. Procurar táticas e técnicas seria ocioso.
Pois se alguma coisa fosse encontrada neste
sentido, deve'ser rejeitada para o bem do
futebol. O Botafogo fez o gol que nem pa-recia estar querendo — dava pinta que o
zero a zero era um resuttado desejável. E
tanto foi assim, que o gol saiu ali pelos 3S
au 39 minutos do primeiro tempo e o Bota-
fogo fez cera para empate. Veio a jogada dc
Osni pela esquerda c Marciano, um dos pou-cos jogadores que estiveram em nível eleva-
do no jogo, chegou primeiro c tocou.

No segundo tempo, os cobras do jogoconseguiram algo inédito: acalmar o entu-
síasmo dos torcedores. As duas torcidas, dc
Flamengo e Botafogo, quando estão no cam-
po juntas, são recordistas dc imaginação. As
piadas são realmente boas, mesmo se saben-
do que algumas são ímpublicáveis. Mas o
jogo estava medroso e ninguém queria arrls-
car muito. Os dois ataques péssimos, à ex-
ceção do Marciano. No Botafogo, Gil, Nilson
e Dé estavam cm baixo nível, E no Flamen-
go, só o centro-avante que foi vendido ao
Vitória perigava, aproveitando a má coor-
denação dc Osmar e René.

Outra coisa curiosa é que, pelo fato de
que Zico c Ademir travavam um duelo e Zi-
co jogava mais adiantado, o meio-campo
dos dois times estava mal arrumado, não
fornecendo jogadas. Daí, quem sabe, os ata-
cantes estarem tão mal. Pudera, não rece-
biam bolas limpas. E note-se que vão havia
rigor de marcação. Várias c várias vezes pu-
demos ver cinco atacando contra cinco de-
fendendo, e isto é muito vulnerável em fu-
tcbol. Assim mesmo, o medo dc perder o jogo
era tão grande que ninguém queria se man-
dar a todo o risco.

No time do Botafogo, três jogadores
atuam pela ponta-esquerda e o time do Bo-
tafogo não tem ponta-esquerda! Não pude
entender também por que o Flamengo, quan-
do fez seu segundo gol e ficou com onze ho-
mens contra dez, recuou, dando ao Botafogo
a única chance de empatar. Isto quase acon-
tece num lance que seria azar do Cantarele,
quando a bula bateu na perna de um za-
gueiro c o deslocou. Se entra, o Flamengo
merecia uma vaia. O jogo foi muito medroso.
Pode ter acontecido, mas não vi impedimen-
to algum.

Campeonato Carioca
CLASSIFICAÇÃO

1. Amérx*

2. FitmtflBo

3. Vasco d* Garra

4. Bofafoço

-. PorsusuíM
Go •.•-..x

8. Bcmtxei.o
Oliria
São Crijiovío

11. Amarvano

12. Volia Rcdond.
Madure, n
-Varií.l

15. Campo Granda

PO

8

10

8
8

A
*
5
5
3

)
4

PP GP CC

2
2

i
4

5
5
5

7

8
S
8

II

6

7

-2

10
12

8

7

8
15
U

PRÓXIMOS JOGOS

Quinta-feira

Ben.-ce.io x Olaria, em Bon.u-eiio, à> 15h30m

Midurelra x Bangu, em AWureira, 4i lSh-Om

Sio Cri.lóvão x Go.Uvar, em F.guerra de Melo. •¦ 15h_0m

Poftugueia x flamengo, na Ilha do Governador, ii ]5h30m

Amercano x Botafogo, em Campoi, li !6 hora.

Fluminema x Am.r.c-, no AWa<ani, li 17 hcwet

Domingo

Vaico x Heme-go, no Mara<enã. ii 17 horei

Gc •>. «.- x Fíumirvcme, em Campo», i\ 16 borai

Amárita x Sao Criitóvão, no Andaraí, ii 15h30m

Olaria x Poírugueja, em Bonn.ce.io, ii !5h30m

Campo Grande x Madure.ra, em Campo Gran_e, li I5h30m

Bangu x Americano, em Bangu. ài I5h30m

Volla Redonda x Boniucaiio. em Volla Redonda, ti l6K30m

ARTILHEIROS

1. Robeno (Vaiío) .' 7

2. Ramon (Vaico)  •

3. Fumencbu <Va»co) ..; ...V  4
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rcober.o encerre a goleada do Vasco sobre o Madureira e se destaca ainda mais como artilheiro absoluto do Campeonato, agora com ZlTgoTs

Os gols que o Vasco não faz nem em treinos
Luisinho dá
vitória à
Portuguesa

Mesmo no campo do ad-
versário — o Estádio ítalo
dei Cima — a Portuguesa
conseguiu ganhar ontem
com méritos do Campo
Grande por 1 a 0, gol de
Luisinho, aos 37 minutos
do primeiro tempo, A prelí-
minar, peio Campeonato de
Juvenis, registrou a vitória
do Campo Grande por 3 a 0.

Carlos Costa foi o Juiz,
auxiliado por Ivá BaJcassa
e Luis Carlos Braga. A ren-
da somou Cr$ 4 mil, com 187
pagantes. Os times: Campo
Grande — Moacir, Paulinho
(Almiri, Oarlão, Paulo Cé-
sar e Pérlcles; LLrio, Clécio
e Tlão; Pantera (Touchéi,
Rui e Ubiratã. Portuguesa
— Gilson, Edson, Fernando,
Luis Carlos e Dori; Zé An-
tónlb, Carlinhos e Vallnhos
(Sérgio Luis); Lulsão (Ze-
cão), Jânio e Adriano.

Goitacás
ganha pela
primeira vez

A fragilidade da equipo
do Volta Redonda permitiu
ao Goitacás alcançar a pri-
meira vitória no Campeo-
nato, depois de conseguir
dois empates e uma derro-
ta. O placar de 3 a 0 teve
gols de Paulo Reina, Pisei-
na e Jocimar e refletiu cor-
retamente a superioridade
do vencedor.

O Jogo, disputado ontem
à tarde em Volta Redonda,
rendeu Cr$ 99 mil 310, com
3 mil 950 pagantes. O Juiz
foi João Batista Chagas.
Times: Volta Redonda —
Miguel, Mauro Cruz, Ari
Martins, Paulo César e Vai-
dir; Paulão, Dldinho e Jor-
ge Cuíca; Botelho, Flecha
e Arilson. Goitacás — Sa-
muel, Totonho, Paulo Mar-
cos, Zé Rios e Danilo; RI-
cardo Batata. Wilson Bispo
e Jocimar; Piscina, Paulo
Reina e Alclr.

Ao final do primeiro tempo da par-
tida de ontem entre Vasco e Madureira.
o público em Sáo Januário poderia ter
Ido para casa ou, se o interesse fosse as-
slstlr a um futebol equilibrado, tentado
chegar ao Maracanã, onde o clássico não
havia começado. Nos 45 minutos iniciais
o Vasco fez cinco gols, auxiliado pelo des-
nivel fislco e técnico existente entre sua
equipe e a do Madureira c comprovou
que a partida não serviria para outra
coisa senão o cumprimento do calendd-
rio. O fato de ter sido a maior goleada
do Campeonato até agora não represen-
tou nada em termos de qualidade.

O que se viu durante toda a etapa
inicial foi o Vasco atacando em massa,
embora ás vezes sem saber aproveitar
adequadamente as falhas mais gritantes
do adversário. Os gols saíram com fa-
cilidade, os três primeiros graças nos
avanços do lateral Orlando que com-
provou sua eficiência como opção ofen-
siva — utilizada até em excesso — para
a equipe. No segundo tempo, o Vasco se
acomodou e os últimos gols surgiram de
esporádicos ataques.

Nem para trste
O Madureira, jogando com o goleiro

reserva e tendo no banco um técnico queera do lnfanto-juvenll até a semana pas-sada, náo serviu nem mesmo de teste
para os planos táticos de Orlando Pan-
tonl. Dai talvez seu abatimento — re-
forçado por uma gripe forte — no ves-
tlário depois do Jogo, quando analisou
obviamente que a equipe se comportara
como das últimas vezes, buscando garan-tir logo bom saldo de gols.

No decorrer da partida foi visivel
que o Vasco não conseguiu ainda corri-
gir algumas deficiências — Fantonl re-
clama da falta de tempo para treinar,
da quantidade de Jogos que permitem

Luiz Fernando Lima
apenas a sexta-feira para acertos tátl-
cos. Mesmo com o ataque mais positivo
do Campeonato (22 gols), continuam a
persistir o desentrosamento entre Ge-
raldo c Abel c as talhas de cobertura
aos zagueiros. Os avanços de Orlando só
náo deram ainda dores de cabeça aos
vascainos por nào terem os adversárias
pequenos anteriores, e o próprio Madu-
relra, um esquema ofensivo eficiente,
quanto mais um ponta-esquerda agres-
sivo. O América, com sorte ou não, neu-
tiallzou Orlando e provocou a única der-
rota do Vasco até agora.

Bom para Zanata
Restou do jogo, de positivo para aequipe, uma sensível recuperação psico-lógica de Zanata, graças a seus gols.Geralmente introvertido, no vestiário ele

náo escondia a satisfação de ter mar-
cado dois gols _ o que pensava ter se
tornado uma "escrita", devido a quaseum ano sem marcar em jogos oficiais,
poderá agora melhorar seu rendimento
em cami-o,

A história dos oito gols do Jogo é
simples. Nos dois primeiros, Orlando pòsZanata em condições de marear, pratl-camente frente a frente com o goleiro.O terceiro surgiu de outro cruzamento
de Orlando, aproveitado por Fumanchu.
No quarto, Roberto recebeu na área parachutar forte e marcar. O quinto foi de
Kamon, num passe de Fumanchu da 11-
nha de fundo.

O segundo tempo, monótono e em-
bolado no meio-campo, abriu com golde Ramon, em novo pa_se de Fuman-
chu. No último, Roberto fez seu sétimo
no campeonato, numa largada do golci-ro Gladstone. Aprovcltando-sc de um
passeio de Abel ao ataque, o Madureira
conseguiu através de Edésio o seu único
gol, pouco antes do final.

NOSSO NOVO
ALIADO

NALUTAPELA
NACIONALIZAÇÃO

DO CARTAZ DE
CINEMA.

Vasco da Gama 7 x Madureira 1
Campeonato Carioca

São Januário
Goli — primeiro tempoi Zanata, «os 14; Zene-

ta, lo» 17; lul» Fumanchu, ao» 32; Roberio.
aoa 37 • Ramon, ao» 42; «egundo tempoi
Ramon, «ot 3; Roberto, ao» 33 • Edíiio
(Ma.ureira), ao» 41 minuto».

Veie» da Game — Maieropl, Orlando du!» Orlar,
do), -Abel, Geraldo • Merco Antônio; Zé
Mario, Zanata • Oirceu; luii Fumenchu (Wil-
liam) Roberto • Ramon.

Madureira - Glad»ton_, Celio Antônio, Wagner,
Manfrini (Cel»o Monteiro) • Jorge lul»; Car.
Ilnhoi, Valmir e €d.»io; Ze Dia», Anlón.o
Cario» • Valber IMarquinho).

Juii - Valquir Pimentel.
«•nde - Cr» 2B5 mil 253 com ti mil 55 p*.

flantei.

Carteei Amarelo. - Z. Mário, Carlinho» •
E delia
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"KingKong", Oscar de 77para Efeitos Especiais.

Crie o melhor cartaz para "King
Kong" e conquiste o Prêmio Jayme
Cortez (30 mil cruzeiros) oferecido pelo
Banco Itaú. Chegando em 2?, você recebe
15 mil. Em 3.°, 5 mil.

___4___-____/< ___Th_M(£jI Bf"Jtw4__l ¦ _# ^^^__f_______ _fwv . Lti^ _> 4"_í
IrT.._¦ _P_. _____! ______ » _______r W—." Sl mé ' _¦__."« _. § "^_f ^W fl_L_i___VfN»w»__f^__________?»5lP-»^B___^^ lfl----- ----- s W. ___. ^^ ™ ^__f^- AJt ~_k_ • Tr§____F_____¦_¦_. __B__TV «•* Èt* ____r*______. ¦» • Tkw ______ _^_^_>' iM-»___n'_• i __r_^__í_M| ____^-J_V \ _^ _* ______^ M _L ,_£_. _\ ««f.^^^ __ év / r __^_á v^ .W !_¦^BIVL^^^ "ll^rf ___i __S_ifl I I __•___¦_____¦_ _P_i • +d * #? _____'_F *• __¦

Bb____________l ________¦____! *___l_____i __B___ J^H_____________________B ¦^P' ^•t*Wm^mw^^mk Wm^rmmmw^4m\mm mm mm mc^v^^—ii^mm __¦. m\___________¦ _____________¦¦ \T^_i __. _¦_____________¦ "
____! ______i _____¦ _¦ \j im. Mm ml w_
i^^PI_N^^^^'P4_____________r ___— Mm W$k **'".%• ;
[Wmr**9* Ut y 1 B)1k lMmwW ^^m ' __¦ _(_»__.
MV *r,- fl ______________________________ _________ __________ _______ ;_» §M km
umT^ "7_^hbb . . ^^M^yv-.^ __»___ ¦ ____T ¦

^1»;... ^.«r*!^»w^«>^g__i^^;4í-»r,_^>_;"^^^^^\i.^^

P-_t Wfl_P.'-'-£^ 

j.'^^.^7.tf_É.i» . T-_-_r_* tí&õ P^, '.fl_____*___fl ______
w-***- ~- imm,.____¦ ^¦?¦ :J___íT^rAf;.*a. _kl__-Kfr'fl__P-fe SmJÊm _________.-, _____EH__I ___¦__¦ _¦____¦

Ramon, Roberto e Zanata festejam a vitória para a qual colaboraram com dois gols cada u m

Está no ar o II Concurso Brasileiro de
Cartaz de Cinema, com 50 mil cruzeiros
em prêmios.

É a maneira mais agradável e
profissional de lutar pela nacionalização
do cartaz de cinema no Brasil, cujo'
projeto tramita no Congresso Nacional
há quase dois anos.

; Inscreva-se sem demora na ABP —
Associação Brasileira de Propaganda, av.
Rio Branco 14,17?, Rio. Ou na Publisian
Propaganda, rua Joaquim Távora 1265,
Vila Mariana, São Paulo.

E vá ver o trailer de "King Kong"
nos cinemas Roxy, no Rio, e Ibirapuera
II, em São Paulo, para criar o seu cartaz.
Você pode apresentar até 3 cartazes.

Os trabalhos devem ser entregues até
13 de maio. O resultado será conhecido a
15 de maio. E a J.° de junho, o cartaz
vencedor estará impresso,
acompanhando o lançamento de "King
Kong" no Brasil.

Venha. Vamos mostrar, mais de uma
vez, que temos talento de sobra para criar
e produzir os cartazes de todos osjilmcs
estrangeiros.

CaUEEDEGírCÂO
DOíOKiÔMeO

Campo Neutro -\

José Inácio Wcrnpck

t- pri com satisfação a vitória dn Flamcn-
I / 90, vitória de um time com um es-
y quema, com jogadas e com discipli-na, sobre um adversário que sóabordou a partida de um ponto-de-vista nc-

cativo: a marcação de Ademir sobre Zico.Já viuitas vezes considerei válida a mar-cação direta sobre um jogador especialmente
perigoso, mas ao comando tático botajogucn-
se faltou perspicácia para perceber que, apli-cando-a, desmontava seu meio-dc-campo. __desde o primeiro minuto de jogo o Flamen-
go exerceu sobre o meio-dc-campo um domí-nio absoluto, sem que, aparentemente, a tec-nico do Botafogo se desse conta do que pas-sava.

E por que o meio-campo foi do Flamen-
go? Porque Ademir, o único jogador comba-
tivo do meio-campo botafoguense, era leva-
do por Zico ora para o flanco esquerdo, ora
para o flanco direito do gramado, deixando
para cuidar da faixa central dois jogadorescomo Paulo César e Manfrini — notória-
mente falhos, por formação ou por vícios, no
combater e no desarmar o adversário.

O que se via então era a presença tran-
quila de Merica e de Carpegiani, com tempo
para dominar a bola e organizar o joqo —
7io que eram ajudados ainda por Marciano,
que descia, enquanto Zico continuava á fren-te, oferecendo-se ao sacrifício da marcação
de Ademir.

Será que o técnico botafoguense náo viu
isto? Acho que não, pois não fez nada para
mudar, para alterar o modo errado de jo-
gar de sua equipe. O Botafogo expunha sua
defesa às penetrações pelo meio e não so-
freu gols logo na primeira meia hora de
partida porque nem Merica nem Carpegia-
nl chutavam bem da entrada da área, em-
bora estivessem perfeitos em outras funções.

Do meio-de-campo para a frente, o Bo-
tafogo era de uma pobreza tática ainda mais
franciscana, pois aparenteviente esperava
surpreender o adversário com a já conhe-
cidissima entrada de Gil na diagonal, en-
quanto Nilson caia pela direita, às costas de
Júnior, e Dé pela esquerda, às costas de To-
ninho. Este panorama igualmente manteve-
se de principio ao fim do jogo, agravado pe-
lo fato de que nem estas parcas alternativas
haviam sido ensaiadas: sentia-se que quando
Paulo César e Manfrini tinham a bola nos
pés ainda iam pensar o que fazer e como fa-
zer. Em uma palavra, a improvisação.

COM 

a lentidão natural de um time
sem jogadas esquematizadas, a defe-
sa do Flamengo sempre teve tempo
cie fechar-se e organizar sua cobertu-

ra, e tanto Isto é verdade que o gol botafo-
guense saiu por acaso, num chute que pe-
gou mal no pé de Ademir e numa bola em
que o goleiro Cantarele portou-se ainda pior.
Do primeiro ao último minuto, o Botafogo
não organizou jogadas e não ofereceu ver-
dadeira ameaça ao gol adversário.

Já o Flamengo mostrava alternativas,
embora no meio, onde a penetração se mos-
trasse fácil, faltasse alguém com poder de
penetração e de chute. Mas já pela altura do
primeiro tempo uma linda jogada coordena-
da entre Carpegiani, Zico e Marciano levou
o segundo à linha de fundo para o ciuza-
mento em que o centroavante, penetrando
livre, chegou com um atraso de fração de
segundo para o chute ao gol.

Uma outra penetração também eviden-
temente ensaiada para se chegar à linha de
fundo, aí já pela altura da meia esquerda,
acabou com um centro de Osni e com a pre-
sença, agora na hora certa, de Marciano,
livre e dentro da pequena área adversária,
para o gol de empate.

â partida era toda do Flamengo, que
/J poderia inclusive ter criado mais pro-

JL J. blemas se contasse com a mobilidade
de Luisinho para correr nos espaços

abertos na defesa botafoguense. Mas Luisi-
nho, se tem mobilidade, não tem o domínio
de bola e não tem a tranqüilidade de Mar-
dano, que acabou marcando o segundo gol
em um lance onde seu rival teria provável-
mente chutado náo apenas para fora, mas
longissimo do arco.

A defesa do Botafogo errou ao dar um
passo à frente (de Renê) para deixar Mar-
ciano impedido, mas mexeu-se depois que Zi-
co já executara o lançamento e mexeu-se
tão descoordenada que no outro lado, na es-
querda, A de m ir deixou-se ficar. So-
zinho, frente a Ubirajara, Marciano dominou
a bola para colocá-la nc canto esquerdo.

Reclamações, agressões, a ridicularia de
sempre, vergonhosamente atiçada e incenti-
vada por dirigentes, e, quando a partida afi-
nal se reinicia, o Flamengo, aí sim, começa
a dar ao adversário as oportunidades queeste não conseguia criar, ao entrar numa
distensão emocional que resultou em letar-
gia _ numa aglomeração defensiva quando,
com um homem a mais, poderia marcar o
adversário em sua saída de bola, estender-
lhe as linhas e aumentar sua vantagem no
marcador.

Mas foi justa a vitória do time que ti-
nha uma tática, sobre outro que só tinha m-
disciplina.
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IVJOGOS
UNIVERSITÁRIOS
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Ginástica rítmica feminina na Universidade Federal do Rio de Ja

UFRJ participa favorecida por
sua escola de Educação Física

neiro

A Universidade Federal do Rio
de Janeiro apresentará esto ano
paia os Jogos Universitários JB/
Shell equipes de alta competitlvida-
de em todos os esportes. Favorecida
pela coordenação da Escola de Edil-
cação Física, a pioneira no Estado.
e com um corpo docente altamente
especializado, as equipes da UFRJ
estão conscientes de que voltará a
ititar pelas primeiras colocações p
de que sua participação será mar-
cante.

A prática esportiva na UFRJ
pira em torno da Escola de Educa-
ção Física e está dividida em duas
grandes áreas: o esporte de alto ni-
vel e o esporte de massa.

O trabalho de massa c feito
através de um cuidadoso planeja-
mento preparado pela Escola de
Educação Física, articulada com um
dos quatro centros de pesquisa es-
portlva existente no pais, o Labofise
do Fundão. Sáo feitos exames me-
dicos funcionais nos 4 mil 200 ca-
louros que ingressam anualmente
na Universidade, para que posteri-
oimcnte sejam incluídos nos crécli-
tos obrigatórios de Educação Física.
Atualmente estão inscritos nesses

créditos 6 mil alunos. As turmas
são orientadas por monitores e
cumprem a função de melhorar a
aptidão física do universitário, se-
gundo critério estabelecido pelaReitoria.

Já o trabalho de competição, o
chamado esporte de alto nível, c
feito com poucos recursos, já queas verbas existentes sáo aplicadas
prioritariamente no trabalho de
ba.se. Este aspecto é ressaltado pelacoordenadora Mana Lcnkc como
um dos fatores decisivos para que o
semi-proflsslonallsmo nunca tenha
estado presente na Universidade.

—¦ As poucas monitorias de que
dispomos sào mal pagas e aprovei-
tadas exclusivamente no trabalho
de massa. Sobram minguados re-
cursos para o esporte de competi-
ção e o fato de possuirmos equipes
excelentes se deve ao motivo d-;
muitos atletas que já competem em
clubes procurarem nosso curso de
Educação Fisica. pelo alto nível de
especialização que oferece Nas
equipes sáo aproveitados aqueles
que ja atingiram bons índices téc-
nicos.

Este fato porém não afasta a
possibilidade de participação dos
alunos em competições e anual-
mente é promovida uma olimpíada
interna, com a presença de apro-
ximadamente 800 alunos. da.s di-
versas unidades da Universidade.

A UFRJ dispõe de um comple-
xo esportivo das mais sofisticados
do pais, totalizando 120 mil metros
quadradas de área coberta, dividi-
dos em oito ginásios especlall-
zados. sala de musculação, piscinaolímpica e piscina de aprendizado
c vestiários que podem abrigar si-
multaneamente 1 mil :>00 atletas. A
UFRJ sedlará este ano o Dia Olim-
pico Universitário, a 24 de abril

Alem das Instalações cobertas,
a escola possui cani]w de futebol,
pista de atletismo, quadras de te-
nis e quadras pohvalentes A cons-
truçáo do complexo obedeceu as
mais modernas normas existentes e
o projeto desenvolvido pelo Insti-
Mito Tecnológico da Universidade
foi diretamente supervisionado peio
IAKS 'Instituto Internacional de
Pesquisas de Instalações Esporti-
va.si de Colônia. Alemanha.

PRECISO
DE UM FADRINHO.
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Eu já nasci em desvantagem
A miséria mata de fome. forma marginais enarevoltados.
Muitas crianças apegam-se teimosamente a vidanascem e crescem
A vida e o desenvolvimento dessas enanças passa ainteressar a todos nos.
No Educandano Santa Mana.a Sociedade EuniceWoaver cuida dessas crianças. Educa. Ensina uma
profissão. Tenta, com muito carinho, suprir adesvantagem que esses meninos e meninas ia trazemdesde seu primeiro dia.
Mas esta faltando dinheiro.
E nessa hora. muita gente está trabalhando paraencontrar um padrinho para cada uma destas criançasCada padrinho contnbui com 200 cruzeiros (pessoastecas) ou 500 cruzeiros (pessoas jurídicas), mensaisCom esse dinheiro, e muito trabalho, e possível ajudar amanter uma das muitas crianças entregues aos nossoscuidados.

COLABORAM NESTE ESFORÇO ESTE JORNAL QUMrGRAFICA

Nos precisamos deste dinheiro. E o pedimos a você.
Naturalmente, os recibos podem ser abatidos do
Imposto de Renda, mas nos acreditamos que você vai
sentir-se muito melhor nos ajudando
Neste mundo, de tanto erro, tanta violência e tanta
indiferença, cada padrinho representa lambem uma
esperança.

Educandano Santa Maria
Estrada do Rio Pequeno, 766 - Jacarepaguá
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO RIO DE JANEIRO
Av. Almirante Barroso, 6 - 6.° andar

224-4816
Chame pelo telefone. Nós iremos até você.

MAYER FOTO ARTE. JOSÉ FRANCESCHI E SSCAB UNTAS

Súmula

Boxe
Valter Oago, da Acadc-

mia Santa Rosa, foi o prln-
cipal destaque das lutas de
sua academia contra a da
Gama Filho, realizadas on-
tem no Social Ramos Clu-
be. Derrotou por pontos
Antônio Carlos, da Gama
Filho, «*^«as4o r.aa -três
outras lutas houve empate.
A programação de boxe fez
parte das comemorações do
32.° aniversário do Social
Ramos Clube.

Nas demais lutas. Célio
Gomes, da Academia Santa
Rosa. empatou com Antônio
Fernando; Ricardo Nasci-
mento empatou com Poti-
guará Da Silva e Carlos
Nascimento se Igualou a
Francenilto Gomes. O único
a vencer foi Valter. que
mostrou ampla superlorida-
de sobre o adversário, me-
recendo o resultado favorá-
vel.

Golfe
As duplas formadas porAyres Montenegro e Píiar

Gonzalee e Leo Maguire e
Edlth Maguire venceram
ontem a competição em mi-
xcd foursome. com alterna-
te shats, do Gávea Golfe
Clube. Na terceira colora-
ção também houve empate
rnlre três duplas: Rodrigo
Fiae.s e Isabel Lopes. Ri-
chard Brokor e Glória Bro-
ker. Antônio Fraga e Huget
Fraga. Para a contagem dr
pontos foram somados os
iiandicaps, valendo apenas
40rr desse total.

Os resultados foram: l"— Ayres Montenegro e Pilar
Gonzales. com 14 de han-
dlcap, 69 neí: Leo Maguire
e E.iith Maguire, com 23 de
handlcap, 69 nct. 3o — Ro-
clrigo Fines e Isabel Lopes.
c:m 15 de handlcap. 70 nct;
Richard Broker r Glória
Broker. rom 20 de handlcap,"0 nct. e Antônio Fraga e
Huget Fraga, com 19 dr
handlcap. 70 nct.

Saltos ornamentais
O Vasco conquistou o ti-

tu Io do Torneio Infanto-Ju-
venil de Saltos Ornamentais,
disputado ontem na piscina
rio Sáo Januário, com um
total de 133 pontos, contra
131 do Fluminense, segundo
colocado. Denlse Novelo, a
campeã sul-americana, foi
um dos destaques, vencendo
a prova de plataforma, com
135. 20 pomos

A grande surpresa do tor-
neio foi a saltadora Sheila
Cardoso, do Vasco, que por
pouco não ganhou a prova
de trampolim Infantil, sur-
preendendo Adriana Torci!!,
do Fluminense, a vencedora,
com 95.35 pontos Sheila è
novata e. pelo que apresen-
tou, promete ser uma das
boas saltadoras cariocas.

Outro que mostrou boa
forma foi Jasé Maria Gon-
^alfj. do Vasco, campeão
sul-americano de platafor-
ma. que venceu com facill-
dade na .sua especialidade.
superando os adversárias
Serg:o Salvador e Carlos
Salvador, ambos do Fluml-
nense. Jo.>e Maria venceu
com 125.55 pontos, enquanto

segundo colocado fez
103.25

Resultados

TRAMPOUM INFANTIL. MASCUUN0

• Marcelo Salvador (flu) 80.30

pontal*" Mereelq Mendonça (Ho) 65.65
3' Peoro Salvador 'Olaria) 56,30
*.* Renato Rodr.goei iGua-

nabera) 51,35

CIATAFORMA- ASf IRANTIS
FEMININO

135.20

126 80
95.ao

74 35

1.* Den.e Novelo (Va«;o)
2 Angela Rib«,ro (Flui
3.» Diícir Cljudio IV«i:o)
i.' FIívh Mjdttri (Flj)

PIATAFOUMA ASPIRANTES,
MASCUUNO

1.* Mírcoi lourtnço (Víkoí 183.60
2° Chirie» Sí'1101 (Vilcol I23.00
3° Marctlo Ferreir» (Flu) II8.5C
4." Emilio Cirvílho (Bou-

'ogol «4 30

Mass vence corrida em que
Ingo faz volta mais rápida

PIATAFOUMA JUVINIl.
MASCUUNO

Io Joié Mirii Gonzalo

(Vasco) 125,53
2." S«ro,io Salvadcx- fflu) 103.25
3.° Cario» Salvador (Flu. «0,6o
,0 Marcoi Eaiioa (Flu) lv.40

TRAMPOLIM INFANTIL FEMININO

I.* Adriana Toftlli (Flu) 95,35
2" Sheila Cardoao (Vauol 85,95
3 RoMma'it Moura (Vauo) 80,95
4» Ma-c>a Gonialei (Va«col 78,95

Mockenheini, Alemanha Ocidental —
O alemão Joclien Mass. pilotando o
March/BMW que seria conduzido porAlex Dias Ribeiro, venceu ontem a ter-
ceira etapa do Campeonato F.uropeu de
Fórmula-2. disputada no autódromo de
Ilockhenheim mas náo marcou pontas porser piloto graduado de Fórmula-1 ü.s
nove pontos do primeiro colocado foram
para o francês Renê Arnoux (MartlnV
Renault i, que chegou atrás dp Mass

O brasileiro Ingo Hoffmann iRalt
BMW-Bitler Safai ii abandonou a corri-
da. devido a um entuplmento no siste-
ma de alimentação de gasolina, mas esta-
beleceu a volta mais rápida, com a me-
dia horária de 202.290 quilômetros hora-
rias. Ingo largou na sétima fila. com o
139 tempo de clasálflcaçlo, chegando a
ocupar o quarto lugar na primeira bate-
ria, atrás de Arnoux.

A ru 01IX liei era
Mass venceu facilmente as duas ba-

terlas. seguido sempre de Arnoux. que
passou a ser o lider sozinho do campeo-
nato. com 18 pontos. O Inglês Brian Hen-
ton. que chegou em quinto, é o segundo,
com 12 pontos.

Ingo. apesar de ter abandonado, es.
tá certo de poder obter pelo menos uma
vitória este ano. pois viu que tem condi-
ções de brigar pelas primeiras coloca-
ções. Depende apenas de a sua equipe
descobrir o defeito que Já o tirou de duas
corridas. O piloto paulista chegou em
quarto lugar na primeira etapa e ocupa
a décima posição do campeonato.

Alex Dias Ribeiro estava inscrito pe-
Ia equipe oficial da March. mas dias an-
tes Informou aos organlzadorei da ror-

rida que náo participaria, deixando seucarro para Jochcn Mass.

Resultado final
1 Jochen Mass, Alemanha Ocidental

March/BMW. Ih21m20.s4, média de200.280 km/h.
2. René Arnoux. França. Martlnl/Re-

nault. Im21m30s4
3. Riccardo Patre.se. Itália. Chevron/

BMW, ll.21m33.sl
Alessandro Pesentl-Rossl, Itália
March/BMW Ih22m32s8.
Brian Henton. Inglaterra. Boxcr/
Hait. Im22sm:iü.s7

6. Alberto Colombo. Itália, March/BMW
Im22m44s8
Melhor volta: Ingo Hoffmann, Bra-

sil. Rait/BMW. 2m02s9. média de 202 2U0
km/h.

Alia Romeu é
primeira om Dijun
Dí-oii. França ¦ Arturo Merzario *

Jean-Pierre Jarier. da equipe oficial da
Alfa Romeo, foram os vencedores dos"500 Quilômetros de Dijon". primeira
prova do Campeonato Mundial paraCarros Esporte. A dupla completou as
132 voltas com o tempo de 3h2m]8s4. na
media horária de 100.612 quilômetros.
Em seguida chegou a dupla formada porAmphlcar e Emilio Virgílio, com um Osel-
la/BMW.

Com 17 carros na pista, a corrida
não ofereceu um bom espetáculo para o
público, principalmente porque chega-
ram ao final somente sete.
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Os norte-americanos treinam na piscina da Hebraica, em São Paulo

Nadadores americanos se
exibem no Rio esta semana

Aproveitando o íeriado de quinta- :=> Danwla ElWnd (Flamenço) 5^10.6
feira, o Centro de Educação Física Al- 3° <4., s.iv, (Gama Filhe) 5m24>9mirante Adalberto Nunes (CEFAN). na 400M JUVEN|l H0MfN$ 

"
Avenida Brasli, resolveu promover uma ,. .
competlçào amistosa entre nadadores ° °'g'> 

?.' T 
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brasileiros e norte-americanos, que ja se i Z 
'' 

,"' 
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apresentaram em Sáo Paulo. O desta- •"-••o Jeca ,fijmtngo> 4m53i3
que da equipo norte-americana e Nicole S0M SEN|0"» moças (peito]
Bramer. '° t«**i Viiótíj (Gama Fimoi .... 375a

Entre as cinco melhores clubes ca- J° Oljtína ftamni [Fluminen»») 3314
riocas — Gama Filho. Flamengo, Flu- '" c' •' '* Samon .c-ama Filho) 39>8
iiiinense. AABB e Tijuca — foram con- som sêniores homens (peito)
vocados 3ã nadadores pela CBD para na- 1» Joio Jordy (FUmtnoo) . 33,2darem as 10 provas do programa, dtvícll- 2» j05t t;0i0 {ntmtrVoi . 33^do em duas etapas. A primeira, quinta- j» Marco- Goidaitln iFiam.n9oi 33^feira, começa a.s 16h30:n, e a segunda. 100M JUVEN|l M Asexta-feira, as 20h30m, ambas na pis- ,0 r. . . . .v . ' 

, „cina do CEFAN. 0 ^" /a"'°: 
,Bo,"°90' - '"'^

2o Beih Kful (Saiol.n) 1,„2|,
J° Gladu Cojia (Gama Filhoi .... Im25i7

I rOgraillUOUO )0om juvenii homens icostasi
" '.'.¦: o Viarma (AABB, . . Iml2j6De S&o Paulo a CBD Ja convidou os :o lotgt Va;cjfi (Gtmi FUho, ,ml:wnadadores José Luciano Namorado. Ser- 30 Uoino SUgnon, (J -,„ _ l!T)I3

giu Reitzíeld. Rosamarla Prado. Luis To- ,„u CCkll„Dre U„-A. „,„„,,«111 1n.,l...\,.. m_, . l- r, íi 50M SENIOUES MOCAS UVRE)lelli, Jackeline Mross, Sérgio Pinto Ri- ...
beiro, Regina Costa e Lígia Barosa. Alem *-'""r° .""* 

'c"n' F'"°* 30-'
destes nadadores, são os seguintes as \ p*,r,c" Bc'"" (G,m* fílho1 ¦
convocados 110 Rio. por clube: Flamenoo A" p"",d° tG'**i«« c 30.3

Maria Elisa. Rosemary Ribeiro. Rita S0M sêniores homens iiivrej
Neves. Agnes Nilson. Silvia Moreira, Jo- :° M«toi Goldswin iHanwngo) . . . 2J.5
sé Fiolo. João Jordy, Antônio Cunha. 2° s»*9'° Oliv«ira (Gama Filho! . . . 26.3
Marcos Goldsteln, Carlos Ian e Paulo j" j°<>o Jordy (Flamengo)  26$.»
Magalhães. |00M JUVENIl MOças korboieta)rtumtaaue - Fláv.a NadalutU, „ 5c„ K;ul ,Sjtí,,e) lm)9lJCristina Bassanl. Maria Isabel Fraga „ 0#m5lí Patrícia Manes. Maria Mata. Paul ,„ , r ,T . . ., ,
Jouanneau. Carlos Mesquita, Ivan Cel-
Jar, Ricardo Carrlelo. Guilherme Carva- '°°m juvenii homens íborboleiai
lho e Roberto Domelles. Gama Filho 1» Mareio v.anna (Aabb; Im09s9
Patrícia Bezerra. Solange Lopes, Leonea 2» Eduardo Ca.tro (Flamengo: .... imio.3
Vitória. Luis Martins, Marcelus Ribas. 3» Ricardo G*l«nb.ch (Flamengoi . lmiiu
AABB — Maria Paula Faria, Luciano
Melo, José Pascual. Marcos Grael e Ce- " x 50M JUVENI1 M0^s <4 tSTI105'
zar Melo. 7*i;*íca — José Getulio, Jorge '° h<-mn*"" 2mi/.7
Fernandes e Márcia Almeida, 2 G,m' F'lho 2mUi/

Entre uma prova e outra haverá exi- J° Bo,ifoo°  2m26j/
bicões de saltas ornamentais, com 4 x som sêniores homens i« estiios)
presença dos que conquistaram o titulo 1» flamengo im59,a
sul-americano, recentemente, em Lima, 21 Gama f.iho 2m0CVJ
além da participação de Milton Jorge 3» Flamengo 2m0i.
Braga. A programação é a seguinte: Dia
21 — 400m moças livre: lOOm homens --, 0 _ tl .
costas: lOOm moças peito: lOOm homens JLlll 3aO 1 UlUO,
livre e 400m moças niedlev. Dia 22 ... ....
400m homens livre: lOOm moças costa. VltOflü IraiKIlllIa
lOOm moças livre; 400m homens me- *
dely e 4 x lOOm moças quatro estilos. 6'uu Paulo — Os norte-americanos

da iflusion Viejo ioram os campeões ab-
TuriUMO juvenil solutos da 39." Travessia do Canal a na-

do, disputada das 9 as lQhtSm de ontem,
A equipe da Gama FUho. com 152 na entrada da Barra de Santos. Na pro-

pontos, foi a vencedora do Torneio de va feminina de nui metros, Nicole Bra-
Juvenil/Sêniores, disputado neste tim mer foi a vencedora com o tempo de
de semana e encerrado ontem, na pis- 19m'.'2s8, e as nadadoras dessa equipe
cína do Flamengo. O segundo colocado foi conquistaram também os outras cinco
o Fluminense, com uni total de 138 pon- primeiros lugares.
tos. seguido do Flamengo, com 100. Fo- Entre as nacionais, a mais bem co-
ram disputadas 12 provas e para a eu- locada fui Rosamarla Prado, da Hebra;-
tegoria de sêniores a programação loi ca de s*° Pa'do. com o tempo de 21m
toda em 50 metros. 57s. Jesse Vassullo, também da equipe

Missión Viejo. foi o campeão dos 2 mil
1» t ¦ . metros, com 28m45s. A melhor coloca-lieMiliados çâ0 entre os brasileiros foi de Bruno Li-

...„ berman. da Hebrírtca. com 29m49s. Os400M juvenii moças (iivREi norte-americanos seguiram para Curi-I* Vara Cour.nho (Flumineme) .... 5m0?»2 tiba t depois vèm ao RÍO.
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Uuanaôaras construídos há móis de 30 anos competiram na Baía

Lebreiro ganha regata no
Brasileiro da Classe 470

Luis Lebreiro, represen-
tando o Rio dc Janeiro, con-
firmou sua excelente forma
técnica vencendo ontem á
tarde cm Cabo Frio a rega-
ta de abertura — som con-
tagem de pontos — do Cam-
peonato Brasileiro de Iatls-
mo, Classe 470. A competi-
ção, eliminatória para o
Campeonato Mundial, Se-
mana Pré-Olimplca de Tal-
lln e Campeonato Mundial
da Juventude, começa lio-
je pela manhã, reunindo 35
concorrentes do Rio de Ja-
neiro, São Paulo. Rio Gran-
de do Sul, Brasilia e Minas
Gerais.

Luis Paradeda, do Rio
Grande do Sul, íoi o segun-
do colocado e Geraldo Low
Becr, de São Paulo, tcrml-
nou em terceiro lugar. Na
categoria júnior, a vitória
pertenceu ao carioca Pedro
Bulhões. O Campeonato se-
rá disputado em regime de
seis regatas valendo os cln-
co melhores resultados de
cada concorrente e os favo-
ritos são: Marco Aurélio
Paradeda, atual campeão
brasileiro e lí.° colocado
nos Jogos Olímpicos de
Montreal; Luis Lebreiro,
campeão carioca da Classe;
Geraldo Low Beer, Mário
Buckup. campeão mundial
de Lightinlng; e Ralph
Conrad.
LIGHTNING

Ricardo Lebreiro, do Rio
Iate Clube, venceu a últl-
ma etapa do Campeonato
Estadual da Classe Lightl-
ning e conquitou o titulo
com apenas 5,7 pontos per-
diclos. A regata foi disputa-
da na Enseada de Sáo
Francisco, em Niterói, e a
.segunda colocação ficou
rom George Rider, que ob-
teve a mesma classificação
no geral, com 15 pontos. Al-
zlr Faria, do Iate Clube Ica-
cai, terminou em terceiro,
classificando-se r seguir:

Ingo Esche, ÍRIC) Paulo
Werner (ICI) e Sérgio Glia-
bert, do Carioca Iate Clube.
No cômputo geral, Alzir Fa-
ria foi o terceiro colocado
com 18,1 pontos perdidos,
enquanto Ingo Esche. com
41,4, e Paulo Wemer, com
4íi,l, terminavam em quar-
to e quinto lugares, ro.spcc-
tivamente.
SNIPE

Os irmãos Axel e Erlk Sch-
midt, ex-trlcampeõcs mun-
dials da Classe Snlpe, fo-
ram as maiores atrações da
Regata cm homenagem a
José Soares, funcionário do
late Clube do Rio de Janel-
ro, e considerado um dos
mais dedicados e eficientes
colaboradores do iatlsmo
carioca e brasileiro. Entre-
tanto, apesar do favoritls-
mo, Erik e Axel, que cor-
riam em barcos separado*
foram derrotados pelo jo-
vem José Paulo Barcelos,
que tinha seu Irmão como
proeiro. Outro destaque da
regata foi Olaus Cordes, que
terminou em quarto lugar,
tendo sua mulher Bibi co-
mo proeira. a classificação
final da regata foi: 1.° Jo-
.sé Paulo Barcelos. 2.° Erik
Schmidt. 3.° Carlos Doh-
nei-t. 4° Claus Cordes. e 5.°
Axel Schmidt.
GUANABARA

O barco Bruma, coman-
dprio por Luis Carlos Jus-
to, confirmou seu favoritls-
mo e venceu a segunda re-
gata do Campeonato Esta-
dual de Veleiros da Classe
Guanabara, disputada on-
tem à tarde no fundo da
Bala de Guanabara. O Bru-
ma que também venceu a
primeira etapa é o Guana-
bara mais moderno, apesar
de ter sido construído há 15
anos e seu comandante dl-
ficilmente deixará de con-
quistar o titulo. O Brekelr,
do aspirante Fiorito. fo' o
segundo colocado, enquan-

to a terceira colocação per-
tência ao Ilapacis, o mais
antigo Guanabara, e que foi
foi construído na Alemã-
nha há 42 anos. O Itapacis
foi comandado por William
Garcia Rosa. O Itaribá, de
Karl Helnrich, e o Ayeseha,
de Ornar Fair, classifica-
ram-se a seguir.
LASER

A primeira regata do
Campeonato de Outono da
Classe Laser levou à rala
armada em águas da Esco-
Ia Naval 40 concorrentes e
h vitória pertenceu a um
dos favoritos, John Kin;;.
que conseguiu superar Nel-
son Alencastro Guimarães
bem próximo da linha tle
chegada. Ivan Pimentel ter-
minou em terceiro, Fernan-
do Bello em quarto e Luis

jOhyelra Neto em quinto lu-
gar. Peter King o Wllli Wer-
ner, que disputaram o Sul-
Americano de Optlmslt. na
Argentina, tiveram boas
atuações, demonstrando
mie logo estarão lutando
pelas primeiras colocações
na Classe Laser.
CARIOCA

Ara cr ni, de Carlos Go-
mes. ganhou a segunda ota-
pa da Taça Neptunu.s reser-
vádii a veleiros da Classe
Carioca, disputada ontem
cm raia armada entre a
Escola Naval e a Fortaleza
de Lage Bnsn, dc Mark Dl-
Mz. foi o segundo colocado
e lidera a competição com
um primeiro e um segundo
lugares. A classificação da
segunda regata foi a se-
gulnte: l,J Ararem, Carie
Gomes; 2« Brisa. Mark Dl-
nlz; 3° Nena, Paulo Nciva:
4° llumpapa, Jacques Au-
bry; 5o Divi Divl, Aloisio
Diniz; Gtf Sudoests, Oul-
lherme Quintáo: Ia Brttx,
Raphael Lorens; 8'Akatasa,
Washington Carvalho: e 99
Ourlçado, Gerard Wagner.

Sem as verbas. o começo cIo fim
A abertura do V Campeo-

nato Brasileiro dc 470 pode
ser o começo do fim da
Classe se as autoridades es-
portivas brasileiras náo au-
torizarem a importação dc
um molde para que o barco
seja construído em um es-
talelro nacional.

O sucesso na Europa Já
era grande quando em 1971
começaram a chegar ao
Brasil, isentos de taxas de
importação, os primeiros
barcos. Por suas carac-
teristícas de velocidade e
pela exigência de bom pre-
paro fisico e técnica aprl-
morada, o 470 logo desper-
tou a curiosidade de vários
iatistas que procuravam um
substituto para o Snipe. As-
sim, nomes destacados do
iatlsmo se candidataram n
importar, através de seus
clubes e exclusivamente
para correr regatas, aquele
barco que seria Olímpico em
1976 e, ao que tudo indica-
va, seria também uma espé-
cie dc salvação do iatlsmo
brasileiro em termos de le-
var à raia uma classe alta-
mente competitiva, justa-
mente no momento em que
varias outras classes passa-
vam i»r um período de es-
tagnação e até mesmo de
decadência.

Quando já existiam cerca
de 100 barcos registrados e
o III Campeonato Brasilei-
ro levava à raia 46 barcos,
a Importação foi proibida,
ao mesmo tempo em que a
YIRU dava s tatus olímpico
ao 470. Logicamente, com o
uso — e este barco logo fica
superado em termos técni-
cos devido à sofisticação de
novos equipamentos — o 470
começou a rarear nas rega-
tas regionais e nacionais.

Entretanto, ainda assim,
após ganhar o Campeonato
Brasileiro de 1976, em Porto
Alegre, numa sensacional
disputa com Ivan Pimentel e
Mário Buckup. o gaúcho
Marco Aurélio Paradeda
viajou para a Europa e
obteve apenas o 36° lugar
entre 70 participantes, na
Semana de Hyeres na Fran-
ça. Naquela ocasião, Para-
rirda, que levou seu barco

para competir começou n
sentir que os Iatistas brasi-
loiros náo estavam nada
atualizadas na Classe. Che-
gou mesmo a confessar que
usava mastro superado, que
armara o barco de forma
totalmente diferente de to-
dos os inscritos, e que tanto
ele quanto seu proeiro. Luis
Alberto Aydos não conse-
guiam suportar o frio e os
respingos de água gelada.
pelo simples fato de náo
estarem equipados com rou-
pas especiais de neoprene.
Eles tinham roupas, que no
máximo serviriam para en-
frentar temperaturas por
volta de 15 graus, e a do lo-
cal das regatas oscilava
sempre entre 7 e 10 graus.

Como o iatista brasileiro
normalmente é autodidata e
assimila rapidamente toda e
qualquer novidade. Parade-
da partiu para disputar a
importante Semana Pré-
Olímpica de Klel e a melho-
ra foi razoável; 19.° lugar
entre 55 concorrentes. Em
.seguida, sempre assimilando
conhecimentos e adquirindo
equipamentos, Paradeda
participou da Semana In-
ternacional de Vela de La
Rochelle. Estavam inscritos
137 iatistas, representando
dezenas de paises, e ele ob-
teve um ótimo quinto lu-
gar. Dali. foi disputar ns
Olimpíadas de Montreal.
conseguindo em Kingston
um honroso 11° lugar en-
tre 28 participantes, che-
gando mesmo a surpreen-
der os experts c;m uma
quinta colocação na regata
de abertura.

Efe volta ao Brasil. Para-
deda logo iniciou uma cam-
panha junto às autoridades
esportivas no sentido de
importar um molde para
que o barco fosse construí-
do no Brasil. Havia chega-
do á conclusão de que a
Classe náo só ficaria e.stag-
nada mas. o que era pior.
morreria em pouco tempo
|K>r causa da proibição das
Importações; Para isso ola-
borou um relatório cuida-
doso sobre custos, finallda-
des e retorno da verba em-
pregada com futuras vitó-
nas de âmbito intemacio-

Edson Afonso
nal. Afinal, a Classe é
Olímpica, as perspectivas
de sucesso eram viáveis e
o custo ínfimo. Mas Para-
deda e a Classe-470 estão
há meses à espera dc uma
decisão concreta para suas
pretensões

O mais estranho é o fato
de a competição, que come-
ça hoje. ser eliminatória
para o Campeonato Mun-
dial, para a Semana Pre-
Olímpica de Tallin e para o
Campeonato Mundial da
Juventude, e existir uma
verba total de CrS 308 mil
para que o Brasil tenha vá.
rios representantes nestes
eventos. Mas pouco adianta
uma verba deste porte,
quando as afiecionadas da
Cla.-*e sabem que ela ine-
vltavelmente morrerá, se o
molde nâo for ini)X)rtado.
Neste Campeonato estão
Inscritas 35 barcos dos
aproximadamente 100 regis-
trados no Brasil. Quantos
disputarão o próximo Cam-¦ peonato? A pergunta fica
no ar, ninguém pode fazer
previsões concretas, mas
não se deve esquecer que
os barcos envelhecem, prin-
clpalmente o,470. que tem
uma estrutura muito sensi-
vel. e náo estará muito lon-
ge da verdade aquele que
afirmar que no máximo 2ü
barcos irão á raia na pró-
xima competição.

Ja neste Brasileiro, pou-
cos barcas estão em boas
condições ou. na melhor das
hipóteses, bem equipado.,.
Como estarão no ano que
vem? Certamente, aptos
apenas para disputar sim-
pies regatas regionais, mas
com certeza lutando por va-
gas para competir no exte-
rior. pois as verbas sempre
saem. ainda que sem crité-
lio.

Sobram, portanto, duas
opções: ou os dirigentes da
Classe renunciam às viagens
e solicitam que as verbas
-sejam revertidas para a im-
portaçào do molde, ou os
dirigentes do esporte brasi-
leiro. que sempre estão fa-
lando cm medalhas olímpi-
cas. resolvam logo o proble-
ma votando uma verba cx-
tra.

A segurança de Ivan Lend],
um tenista sempre amador
A equipe da Tcheco-Eslováquia,

vencedora das taças Sul América de
Tènls realizadas em São Paulo e no
Rio, viajou ontem às 22h30m para Ma-
dri e Frankfurt, onde fará escala pa-
ra chegar em Praga. Durante toda a
manhã os jogadores Ivan Lendl, de 17
anos, e Miroslav l.arek, de IS, e o téc-
nieo l.adislav Pyra, estiveram na praia,
tomando banho de mar e se bronze-
ando ao sol. Foi o único dia de folga
para Ivan que amanhã estará jogando
«n Plzin, cidade da Tcheco-Kslová-
qiiia. representando a liga da cidade.
Fie r o principal tenista da liga e o
campeão júnior do seu pais e foi o me-
lhor jogador dos torneios disputados
no Brasil.

Os Jovens brasileiros que jogam
tênis pretendem um dia se tornar pro-
fissionals do esporte e ganhar multo
dinheiro. Mas o tcheco Ivan Lendl, de
17 anos, vencedor Junto com Miroslav
Lacek, dos torneios da Sul América no
Rio e em São Paulo, campeão do
Orange Bow! nos Estados Unidos, e o
melhor tenista jfinior de seu pais, náo
pensa da mesma forma.

Não penso em ser tenista pro-
fissional porque se acontecer de que-
biar um braço ou mesmo ficar doen-
te nào poderei Jogar, • sem Jogar nlo
ganharei dinheiro para viver, t uma
profissão muito ingrata.

O técnico de Lendl, Ladlslav Pyra,
conta que a preparação do jovem te-
nl.sta visa a fazer dele um dos melho-
res Jogadores do mundo, mas não um
profissional.

Ele tem de estudar, tem de ter
uma profissão definida para quando
parar de jogar tènls. Jan Kodes. o nú-
mero um do ranking da Tchcco-Eslo-
váquia é economista, não precisa •«
preocupar com o futuro.

Ladlslav Pyra conta que em seu
pais o tênis é praticado somente em
clubes que recebem do Governo o ma-
terlal esportivo — raquetes e bolas —
e o técnico é Igualmente pago pelo
Governo para Isso. E para que os jo-
gadores possam estudar enquanto se
dedicam ao tênis, existe um .sistema
especial tle aulas, O estudo e suspen-
.so quando o tenista viaja e é retoma-
cio quando ele retorna ao pais. Este
sistema possibilitou a Jan Kodes —
primeiro colocado no ranking nacional
e 199 no Internacional completar o
cur.so de economia que durou sete anos
por causa de suas viagens e que nor-
malmente é de quatro.

Na TelirOo-Esiovàquia existem
50 ml! tenistas, dos quais 30 mi! par-
tlclpam regularmente de campeonato;
O.s Jogadores estão divididos cm três
categorias: os que tèm de 10 a 14 anos.
os Juniores de 15 a 18. e as sêniores,
que são os maiores de 18 anos.

Por Isso Ivan Lendl tem a seu dis-
por todas as facilidades para que con-
tinue se dedicando ao esporte. Mas es-
tas facilidades não são o principal
motivo que o levou a se Interessar pe-
!o tênis. O pai de Ivan foi um bom jo-
gador * a mãe. durante quase 10 anos,
era a melhor tenista da Tcheco-Eslo-
váquia.

Comecei a participar de cam-
peonatos aas nove anos, mas nào me
lembro quando comecei a jogar, quan-
do aprendi.

Ivan, que treina normalmente
quatro ou cinco horas por dia — na
época de competição os treinas são de
apenas duas horas — não tem Ilusões
a respeito de suas possibilidades de
vitória nos torneios Internacionais.

- Acho que conseguimos algumas
vitórias Importantes aqui e nas Esta-
dos Unidos, mas no Orange Bowl eu
competi na categoria até 16 anos e
quando se passa para a categoria até
18 anos a situação modifica, fica mui-
to mais difícil vencer. Existem muitos
bons Jogadores nesta categoria.

Realmente, concorrendo pela ca-
tcgorla 18 anas no VIII Torneio Bana-
ria Bowl. em Santos, na Semana San-
ta, Ivan foi derrotado pelo norte-ame-
licano John McEnroe na final.

Inscrito no Grand Prix de Júnlo-
res — um circuito de sete torneias In-
ternacionais, e do qual fazem parte o
Banana Bowl e o Orange Bowl - Ivan
náo tem esperanças de ser o campeão,
porque disputou o Orange Bowl na ca-
tcgorla 16 anas, que não conta pon-
tas para a final do Grand Prix.

-- Mas nào me importo. Já terei
de disputar um torneio pela liga da cí-
dade de Plzin nesta semana. Eu Jogo
tènls porque gosto, porque me propor-
ciona bons momentos. Náo pretendo
mais do que Isso. Gastaria de voltar
ao Brasil no próximo ano para dispu-
tar a Banana Bowl.

A vinda ao Brasil foi muito boa.
Na final da Taça Sul América do Rio,
sábado à tarde, na quadra do Rio de
Janeiro Country Clube. Ivan eníren-
tou pela primeira vez um calor de 35
graus à sombra, mas dis.se que não
loi prejudicado por ele, embora tenha
perdido o set Jogado sob o sol.

— Não perdi o primeiro set por
causa do calor não. Fui derrotado por-
que Celso Sacomandi jogou bem me-
lhor do que eu.

Copa Santista
Judy Rensen e Cristina Rowasdo-

wí.ski conseguiram se classificar para
* <tapa carioca da Copa Santista de
Tênis primeiro circuito feminino
profissional que se disputa no Brasil

 «o vencerem Lúcia RcRina Silveira
e Suzana Lima nos Jogos realizadas
ontem nas quadras rio Rio de Janeiro
Country Clubr. em Ipanema. A Copa
Santista, fase carioca, começa ama-
nhã. com Jogos na quadra ao ar livre
do Aterro do Flamengo e com a par-
licipaçáo das campeãs brasileiras Pa-
trieia Medrado, da Bahia, e Vera Clc-
to Ciugni. de São Paulo tde quadra
coberta i.

Aiem das duas classificadas, a
chave dos Jogos será Integrada tam-
bem por Vanda Ferraz e Nadja Sa.
jogadoras indicadas pelos organizado-
res da ías« carioca, além das 12 con-
tratadas pela empresa Koch-Tavares
para disputar as oito fases do cireul-
to. Ja foram realizadas duas etapas: a
primeira em Curitiba, t a segunda em
Porto Alegre. Patricia Medrado è a li-
der da Copa, tendo vencido nas duas
cidades.

Ontem no Country Judy Rensen
derrotou Lúcia Regina Silveira por
6/1 e 6/0 * Cristina Roswadowiski
venceu Suzana Lima por 6/3, 1/6 t 6/3.

Emoções e confusões marcam
o duelo entre Adu e Edmar

Sáo Paulo — A segunda
etapa da VII Taça Cen-
tauro de Motoeiclismo pro-
porcionou multas emoções
ao excelente público que
compareceu ontem ao au-
tódromo de Interlagos.
mas também mostrou vá-
rias falhas dc organização
e confusões entre Edmar
Ferreira e Adu Celso, que
travaram um duelo par-
ticular. Ao final das duas
baterias, Edmar eslava
eufórico por ter vencido a
Adu (primeiro com uma
moto de 75U cc e depois com
uma Ti 350, ambas Ya-
mahai, que acabou fican-
do com o titulo de cam-
peão do torneio.

A confusão maior acon-
teceu antes da segunda
bateria, quando Edmar tro-
cou a moto de 750 cc pelaae 350 cc. Houve protestos,
mas a comissão técnica
constatou que a Equipe
Gledson tinha inscrito as
duas máquinas para o pi-loto goiano, autorizando a
largada. Adu correu as
duas baterias com a sua
Honda dc 640 cc, chegan-
tío em segundo.

AS BATERIAS

Na primeira bateria.
Edmar disparou na frente.
Com uma moto bem supe-
rtor a de Adu, o goiano
quase colocou uma volta
sobre o piloto da Equipe
Itaú-Valvollne. Para a se-
gunda bateria. Edmar ali-
nhou a TZ de competição.
Jogando beijinhos para o
publico. Largou na frente,
mas loi ultrapassado por

Adu. que liderou apenas
uma volta e preferiu cor-
rer no vácuo, para tentar
o primeiro lugar na última
voaa.

Quando Adu Ia acelerar,
o motor travou, segundo
cxpilcou depois no boxe.
Edmar venceu, sendo mui?
io aplaudido pelo público,enquanto o paulista saia
va.auo t arrasado.
DESABAFOS

No boxe, Adu desabafa-
va.

O motor da moto tra-
vou quando eu Já estava
na frente do Edmar. Tudo
que fiz até hoje íol pelobem do motoeiclismo brasi-
leiro e encaro as vaias co-
mo algo normal. No Brasil
é diferente da Europa, onde
prevalece mais o aspecto
técnico. Aqui. até a rivallda-
de pessoal conta. O queaconteceu hoje íoi uma ta-
lha na organização, sinal
do atraso que existe no nos-
so motoeiclismo.

Edmar, ao contrário, es-
tava eufórico.

Corri a primeira bate-
tia com a 750 como isca e
o Adu entrou. No final, a
tarde de hoje (ontem) íoi
cabelo e barba, almoço e
Janta. Queria que o Adu
mostrasse categoria, mas
isso náo aconteceu. Ele dis-
se que o motor travou, mas
é mentira. Queria que me
dissesse isso cara a cara.
Ele deveria deixar de con-
versar e acelerar mais. Ago-
ra. vai correr de fusqulnha.
na Fórmula Super-Vè, por-
que no motoeiclismo não dá
mais. Encerrou a carreira
Mas gostei da festa • vou

participar dos campeonatos
Brasileiro e Latino-Amerl-
cano. Só espero que a moto
do Adu náo trave o motor
de novo.

VENCEDORES

Os vencedores da Taça
Centauro foram os seguiu-
tes: 50cc — TeLsunori Ina-
da. Yamaha; Í25cc — José
Miguel Leme, Honda; Es-
porte (350 a 550 cci — Car-
los Eduardo Luzia, Yamaha;
Esporte 1550 a 1300 cc) —
Denísio Casarlni, Honda;
Especial — Sidney Scigliana
Yamaha; Super Esporte -—
Adu CeUo, Honda.
MOTOCROSS

Em Belo Horizonte, os ca-
r;ocas dominaram a primei-
ra prova do Campeonato
Mineiro de Motocross, ven-
cendo as duas categorias
disputadas ontem no antigo
campo do Atlético, onde a
Federação Mineira de Mo-
tociclismo improvisou uma
pista de 700 metros. Luis-
mar Neto Muniz, o Chaveta.
foi o primeiro na categoria
de 250 cc, e Marcelo Tepe-
dino o vencedor na 125. Am-
bos sâo o* campeões cario-
cas nas respectivas classes.

Geraldo Starllng, o me-
lhor entre os mineiros, nào
conseguiu boa performance
porque a vela do motor de
sua moto queimou-se. O pre-
sidente da Federação Mi-
nelra, Francisco Laender,
considerou o nível técnico
das provas de ontem < foram
disputadas quatro baterias,
duas de cada classe), bem
superior às do ano passado.

Prova hípica para
mirins termina sem
destacar vencedor

As provas de saltos rea-
llzadas ontem à tarde na
pista da Sociedade Hípica
Brasileira terminaram com
um fato Incomum: todas os
concorrentes mirins foram
eliminadas, não havendo
vencedor, e obrigando os
organizadores da competi-
ção a guardar os prêmios
liara a próxima semana,
quando esperam que os ml-
rins estejam mais entro-
sados com .seus cavalas.

Na prova de Juniores
também houve uma novida-
de: a vencedora foi a se-
gunda colocada. Claudia
Itajahy venceu a prova
montando Marsol t com
outro cavalo, Virrey dei
Pino. classificou-se em se-
gundo lugar. Depois de um
Inicio de carreira brllhan-
te — foi campeã carioca e
brasileira como mirim —
Claudia parece estar come-
çando outra boa fase, con-
.seguindo um perfeito con-
junto com Marsol. Na pro-
va de sêniores, o experlen-
te Antônio Eduardo Alegria
Simões, com Mrs Jones foi
o primeiro colocado.

Resultados: Prova de
Juniores — tipo normal ao
cronômetro com obstáculos
de l,3üm de altura — l.°i
Claudia Itajahy, com Mar-
sol. .sem faltas, em 87s3:
2.°i Claudia Itajhay, com
Virrey dei Pino, três pon-
tos (um refugo). em 90s;

3.°) Alexandre Gontijo
Bastos, com Bon Jour, qua-tro pontos (derrubou um
Obstáculo), em 84s; Prova
de sêniores, tipo normal ao
cronômetro, obstáculos dt
1.40m — l.«) Antônio Edu-
ardo Alegria Simões com
Mrs Jones. sem faltas, em
78s; 2.°) Jorge Carneiro,
com Boêmio, sem faitas,
em 84s3; 3.°) Antônio Car-
las de Carvalho, com Real.
sem faltas, em 90 segundos.
ADIAMENTO

Porto Aleyre — A segun-
da etapa de I Torneio de
Saltos JORNAL DO BRASIL
foi suspensa ontem pela
Federação Hípica Sul-R:o-
grandense» devido ao mau
tempo. A competição, que
começou sábado com a vi-
torta de Guldo Anlcct, náo
pôde continuar porque a
pista do Clube Cantegril
estava completamente ala-
gada.

As provas da segunda
etapa — tipo caça para
mirins juniores c sêniores —
serão disputadas cm outra
data a ser estabelecida pe-Ia FHSR. Com o adiamen-
to. a prova de saltos em
homenagem aos 86 anos de
fundação do JORNAL DO
BRASIL poderá contar com
a participação das cavalei-
ros gaúchos que disputaram
o Concurso Internacional
de Brasília ao lado de Ne!-
son Pe.s.íoa Filho.

Atletismo julga dois
recursos antes de
confirmar resultados

Dois recursos contra a
homologação dos vencedo-
res das provas, adiaram
para hoje à tarde a apro-
vação dos resultados cia
etapa de abertura do Cam-
peonato Carioca de Corri-
das de Fundo, realizada cm
forma de cross country
ontem em Jacarepaguá. nos
percursos de 3 e 6 mil me-
trás para homens e mulhe-
res.

A vitória do atleta Acell-
no Damásio, do Vasco, foi
protestada pelo Flamengo
que alegou falta de condi-
ções de Damásio para com-
petir. Na prova de juvenil
houve erro na contagem
das voltas. Soraia Teles, do
Fluminense, ganhou a pro-va de 3 mil metros, mas a
vitória coletiva ficou com
a Gama Filho com 31 pon-
tas.
RESULTADO FEMININO

Incluído pela primeira
vez no calendário atlético
da cidade, a prova de 3 mil
metros !oi ganha com des-
taqua pela atleta Soraia
Teles, seguida de Joece dos
Santos, da Gama Filho. A
partir da terceira colocada
até a décima, as posições
foram as seguintes: Isaura
SUva 'Flamengo). Monica
Tobias 'Gama Filhoi, Ta-
nla Miranda i Flamengo».
Mareia Cristina (Vasco I,
Rosa Maria 'Gama Filho»!
Edllene Barbosa iGama Fi-
Iho». Shirlineth Rosaria
iVascoi, Célia Costa (Ga-
ma Filho l, Eliane Maria¦Gama Filho».

NO CHILE

Mais duas medalhas de
ouro foram ganhas pelasatletas brasileiros no IV
Torneio Orlando Guaita,
disputado na pista de car-
vão do Estádio NaclonaJ de
Santiago: Aroldo Evangelis-
ta. nos 400m com barreiras,
e Thea Reinhardt. no arre-
messo do disco. Com essas
duas vitórias, o Brasil soma
cinco medalhas de ouro, o
mesmo número obtido pelo
Chile.

Resultados: JOOOm com
obstáculos: 1« Abe! Cordo-
va 'Argentina), OmlõsO, 2'
Bernardo Cabezas iChile)
9ml6s8, 3" Oswaldo Engels'Alemanha Ocidental) . . .
Dml8s2; 800m: 1<? Emílio
Wloa 'Chile) Im53s8, 2«
Cn.stian Molina (Chile)
Im54s3. 31? Alex Gonzalez
'França» lmõâsOç Disco: 19
Ive.s Lerol (França) 51.02m,
2° José Carabolante iBra-
sil» 44,02m. 3' Enrique Car-
vajal (Chile) 40,42m: 400m
barreiras: 1' Aroldo Evan-
gelista (Brasil) 54sl, 2*
A.-iel Santolaya (Chile)
54s6, 3' Hugo Vicuna (Chi-
le) 55s6; 200m: Ornar Fa-
iuias iChile) 22s3. 2' Erlck
Gruttner iChile) 22s4, 3?
Abei Wcber IChile» 22s6;
400m: 1" Ewen Norman

¦ Estadas Unidos) 54s5. 2"
Eucaris Calcedo 'Colômbia)
BâsO, 3» Carla Ramos (Ch:-
lei 57^8, Distancia: 19 Alex
Kapsch (Chile) 7.14m. 2'
Ives Lerol (França) 7.03m,
39 Crlsüan Rodriguez (Chi-
le» 6,97m; Disco: l1» Théa
Reinhardt (Brasil) 46.34m,
2v Gladys Ortega (Argenti-
na) 37,72m, 3"? Lorena Pra-
do (Chile) 37,54m; lOOm
lOOm barreiras: 1' Nancy
Nancy Vallecllla iEquador»
14s2, 29 Edith Noedlng (Pe-
CU), 14s3. 39 Gloria Bcnfíca
'França) 14s5: Distancia:
19 Glória Bonfica (França)
5.60m, 29 Conceição Jere-

.mias (Brasil) 5,52m. 39 Es-
meralda Jesus (Brasil) . . .
5,35m.

BOSTON

A 81a. edição da Marato-
na de Boston, corrida de
42.195111, entre Hopkinton •
a principal Baia da cidade,
será disputada hoje ás lõh
43m ihora local) por 3 mil
100 atletas de 24 paises, en-
tre os quais 141 mulheres. O
norte-americano Blll Ro-
gers. de 29 anos, recordista
do percurso é o favorito se-
guido de Mário Cuevas, do
México e Jcrome Drayton,
do Canadá.

Gama Filho foi a melhor
no campeonato de judô

A Gama Filho conseguiu o maior número de
vitórias no Campeonato Carioca de Judô para lu-
tadores de até 15 anas — nas categorias pluma e
leve — e no Campeonato Carioca de Faixa Preta
nas categorias pena, médio e pesado.

A competição foi realizada ontem no ginásio da
Gama Filho, na Piedade, e os resultados são os se-
guintes: até 15 anos —- categoria pluma — campeão
José Tome de SouzatGama Filho»; vice, Ronaldo da
Silva Bastos (Mackenzle). Pena — Mauro Costa Ra-
mos (Mesquita), vice — Ricardo Osborne (Henna-
ny). Leve — Nelson Pereira Figueira (Gama Filho»,
vice — Ivo Carlos da Mota (Bonsucesso). Médio —
Gérson Ricardo Rodrigues (Bonsucesso), vice —
Valdemiro Ouverney (Avani). fl/eio-p«aclo — Amé-
rico Pereira dos Santos tMackenziei, vice — Mau-
ncio Mauro de Almeida (Petructo».

Os campeões d* faixa preta são: pluma — Ri-
cardo da Silva Absalào <J. Maniedei; leve — Wil-
son Lins de Castro (Campanelal; pena — Júlio Cé-
sar Avena (Gama FilhoI; médio — Luis Virgílio de
Moura 'Gama Filho»: meio-pesado — Ricardo Cam-
pos 'Hermany. * pesado — Fenelon SUva (Gama
Filho'.
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4-òer.o Braga, recordista em carabina em pé, disputará no México em carabina datado

1\tiradores do Brasil vão
otimistas para o México

Elevar o conceito dos
atiradores brasileiros no
ranking mundial e apro-
veitar ao máximo a opor-
tunidade de estabelecei
intercâmbio com os es-
trangeiros que irão par-ticipar da competição
são os objetivos da dele-
gação brasileira, queembarca hoje às 23h30m
para disputar o VI Tor-
neio Benito Juarez, no
México, de 25 a 29 deste
mês.

Das nove armas em
que os brasileiros estão
inscritos, o diretor técnt-
co da Confederação, José
dos Reis, tem esperança
de conseguir bons resul-
tados em todas, em es-
pecial na pistola livre,
standard e carabina dei-
tado. No torneio passa-do, os brasileiros mais
bem colocados Jias três
provas foram Bertino
Alves de Sousa, décimo
em pistola livre; latn
Ritchie, nono em pisto-Ia standard; e Waldc-
mar Capucci, décimo
primeiro em carabina
deitado.
A EQUIPE

Durval Guimarães —
medalha pan-americanade prata em carabina
deitado; várias vezes
campeão brasileiro esul-
americano em fogo cen-
trai, pistola livre e tiro
rápido. Foi o 8.<? colocado
7ias Olimpíadas de Mon-
treal, com 595, em cara-
bina deitado.

Roberto Vito — revê-
lação do ano passado em
carabina deitado, melho-
rando a marca de 589,
conseguida no Torneio
Internacional da Alemã-
nha, para 596 e 597 nos
dois últimos treinos con-
trotados pela Confedera-

ção Brasileira, em São
Paulo.

Alberto Braga — é o
atual recordista brasilei-
ro cm carabina em pé(361 e cm carabina 3 x
40 11.120). No Torneio
Seletivo para o Benito
Juarez, elassifienu-se cm
carabina deitado e sua
experiência internado-
nal será fator de cquili-
brio para a equipe.

Milton Sobocinskl —
especializado cm armas
longas; recordista brasi-
leiro em carabina de ar
comprimido (371), sua
arma preferida. Alem de
atirar cm ar comprimi-
do, está apto também em
carabina deitado e 3 x
40.

Rubens Galuppo — joio melhor classificado da
equipe brasileira em ca-
rabina de ar no último
Benito Juarez, com 36S
pontos e melhorou mui-
to sua marca. E' o atual
recordista brasileiro em
carabina 3 x 40, com 1
mil 115 pontos.

Dilson Reis — já par-ticipou de três Torneios
Benito Juarez, sempre
com. armas longas. E' es-
pecialista em carabina 3
x 40 e de ar comprimido.
Obteve boa marca, mas
não o suficiente paraclassificá-lo entre os três
primeiros.

Marco Antônio de Sou-
sa — completa a equipe
de atiradores de armas
longas. E' especializado
em carabina de ar e em
velocidade de fuzil e já
participou de diversos
campeonatos pan-ameri-canos e militares no Ca-
nal do Panamá.

Fernando Lessa Go-

mes — atirador mais no-
vo da equipe. E' o pri-meiro torneio intcruucio-
nal que disputa c como
esperança da equipe em
standard c fogo central.

¦José cia Silva Cruz —
participou apenas de
dois torneios internado-
nais e é especialista cm
pistola standard c tiro
rápido. Sua excelente
forma no Seletivo e nos
treinos controlados lhe
dá alguma chance de vi-
tória no Benito Juarez.

Benevenuto Tilli —-
veterano em armas cur-
tas e recordista brasilei-
ro em pistola standard e
fogo central. Participou
de quase todos os tor-
neios interna cionais,
chegando inclusive a ga-
nhar a medalha de pra-
ta.

Iain Ritchie — joi o
terceiro colocado da
equipe que disputou o
Seletivo e assegurou a
vaga em fogo central. Ê
o principal atirador pau-lista nessa arma e será
uma das jorças da equi-
pe em armas curtas.

Bertino Alves de Sou-
sa — além de recordista
brasileiro, é campeão
pan-americano em pisto-Ia livre c de ar compri-
mido. Em pistola de ar
foi o oitavo colocado,
com 556 pontos.

Paulo Lamego — é o
ú nico brasileiro queconseguiu uma medalha
de ouro no Benito Jua-
rez. Pistola livre é sua
arma preferida, embora
atire muito bem com

Eloir Maciel

pistola de ar. Está cm
perfeita forma técnica e
poderá repetir a marca
de 551, o que lhe valeu
a medalha ano passado.

Newton Mousinho —
estreante em provas in-
ternaclonais. Embora te-
nha se classificado no
Seletivo com uma mar-
ra não muito buu. me-
lhorou nus dois meses
de treinos controlados e
poderá jazer bons re-
saltados em pistola li-
vre e de ar comprimido.

Delival Nobre — re-
cordista brasileiro cm
tiro rápido (594), parti-cipou dos Jogos de Mon-
treal e de vários outros
torneios internacionais,
mas só agora chegou à
boa forma técnica.

Antônio Cape lia — es-
pecialista em carabina
.V x 40 c estreante em
competição internado-
nal. Venceu o Seletivo e
melhorou m uito sua
marca nos dois últimos
meses de treinamentos.

Athos PIsone — mc-
dalha de prata no últi-
mo Benito Juarez. _. o re-
cordista brasileiro de
.skeet, com 199 pontosnum máximo atingível
de 200. Athos é dos mais
experientes da equipe,
com possibilidades, in-
clusive, de ganhar a me-
dalha de ouro da arma.

Além desses atirado-
res, compõem a equipe
os juvenis Silvio Sousa
Aguiar, Marcos Andia,
Thomas Bczzegh, Pedro
Afonso, Ricardo Blenck
e as mulheres Angela-
mar ia, Suzana Zcpka e
Gisele Pcnco.

Medicina esportiva realiza
seu IV Congresso em Recife

Um estudo
antropométrico feito
com os principais
atletas brasileiros,
projetando suas
m&rcas-performa ;i ce
para os Jogos
Olímpicos de Moscou,
em 1980, está entre os
70 trabalhos Inscritos
no IV Congresso de
Medicina Esportiva, a
ser realizado de 23 a
29 deste més, no
Recife.
O trabalho foi
elaborado pelo médico
Eduardo Henrique de
Rose, secretário-geral
da Associação

Brasileira de Medicina
Esportiva e responsável
pelo Laboratório de
Pesquisa do Esforço
da Universidade
Federal. Também os
médicos Célio Cotechia
e José Rizzo
apresentarão teses no
Congresso, que terá
ainda a participação
de profissionais
especializados dos
Estados Unidos,
Argentina e Áustria.
TEMARIO

Eduardo de Rose
informou que o
Congresso terá a

participação de
aproximadamente 300
médicos e mais de 500
professores e
preparadores físicos. O
temário básico será:
treinamento esportivo
de elite; cardiologia
esportiva; o coração
e o atleta; saúde e o
escolar; e lesões
desportivas.
Dos trabalhos
apresentados já se
conhece o que foi
apresentado pelos
médicos Célio Cotechia,
do Flamengo e José
Rizo, do Fluminense,
tratando da biometria
aplicada ao esporte;

Ulisses Laurindo
O professor
norte-americano
William Tate falará
sobre atividades
recreacionais para
pessoas idosas, e o
argentino Antônio
Albazar dissertará sobre
influência do calor nos
Grandes Prêmios de
Fórmula-1 (relatando
o problema vivido por
José Carlos Pace, no
Grande Prêmio da
Argentina) e o
austríaco Joseph Recla
focalizará o tema de
organização de centros
de documentação do
esporte.

mpre em frente com
Coca-Cola.

Pela vitória do
aporte brasileiro.
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RESULTADOS
DO TESTE 333

MimHH 1 a lota.ogo
Vaita 7 « Mtdu.il.a

$. C.ilt-vi. | , flumintnl.
América 5 ¦ ftontucvtto

II Ottmia J 

¦ lnt.i
Caxlal I > Juv.ntuda
AtUtlia 1 > Coilii-a

I - l_U«5« J , Colorido
» - Ct.fi | i Fttioviiiio

H - Arniiui J a Guii-ni
II - r. tanlliia o a 0 Pilmtltà
I- - Paul. Frota 1 a Stoloi
11 - i. Paulo 0 a Corínlum

TESTE 334
] 

- Internacional x Cerinliant

Pelo que o Coríntians tem jo-
gado na Libertadores — e suas
chances de classl.lcaç&o efto pura-mente matemáticas — o Inter é ofavorito. O último Jogo entr* os
dois, pe!a mesma taça, terminou
empatado em 1 a 1, mas o ante-
rior, na Copa Brasü, foi ganho peloInter por 2 a 0. O retrospecto da
loteria recomenda empate, que se
repetiu 5 vezes em 8 partidas.

9 - Port. Deporto* * Palmeira*

A Portuguesa Jamais venceu oPaimelras na loteria — informação
puramente cabalistlca —, e portan-to é eie o favorito, prínclpalmen-te porque venceu o último encon-
tro .x>r 2 a 1.

o placar e em abril do ano passa-
do fez 5 a 0. A partida será em Ca-
xias do Sul, mas o Grêmio deve ga-
nhar.

g 
- Vila Nova k Itumbiara

Jogo em Goiânia, portanto o
Vila Nova tem tudo para mostrar
sua superioridade, apesar de con-
tar com duas derrotas nos dois úl-
tlmos encontros entre os dois. Mas
ambos foram em Itumbiara. onde
empate pode ser considerado vltó-
ria contra o time locai

O, - Bahia x Vitória

•^ - 15 da Piracicaba x São Paulo

Os dois últimos Jogou entre osdoía terminaram empatadas, mas
foram no ano passado. Desta vez
o favorito é o Sào Paulo, embora
a partida seja em Piracicaba.

Digno do Campeonato Baiano.
o Jogo tem prognóstico difícil. O
Bahia venceu o último por 1 a 0,
mas o Vitória Já ganhou cinco ve-
zes na loteria. O Bahia venceu
duas apenas. Houve cinco empates.

| 
- Guarani x Botafogo

Como o Jogo será em Camp!-
nas. convém o apostador ser caute-
loso. Ainda mais porque o Guarani
ainda náo perdeu esta partida na
loteria. O último encontro foi em
Ribeirão Preto e ficou no 0 a 0.

10 ~ Com«r«'*»o * Figueirense

O Comerciado volta ao cam-
peonato depois de anos afastado.
Venceu os dois últimos jogos con-
tra o Flguelren.se por 2 a 1 e 3 a 1.
Mas os resultados não retratam
com fidelidade a fraqueza do Fi-
guelrense.

J I 
~ América x S. Cristóvão

5 
- Coritiba x Pinheiro»

Apesar de str hexaeampeâo e
ter uni time multo melhor, o Cori-
tlba perdeu os dots últimos Jogos
com o Pinheiros por 2 a 1 e 1 a 0.
Pode ser que quebre a rotina desta
vez, Já que na loteria tem o dobro
das vitorias do adversário.

Nào bastasse o América ter
vencido todos, os 5 jogos contra o
São Cristóvão na loteria, ganhou
também os dois últimos. Para 11-
quldar qualquer dúvida: o jogo se-
rá no Andaraí, campo do favorito.

j9 
— Goitacás x Fluminense

5 
- Atlético x Colorado

A linha que corta o semicír-
culo do campo divide Igualmente
ns possibilidades: ambos têm 4 vi-
torlas na loteria, em Jogos passa-
dos. Agora, o Colorado tenta pro-
var que é melhor e Justificar a se-
gunda colocação no último cam-
peonato.

Nos dois últimos encontros, o
Fluminense fez 8 gols e sofreu 2.
Na loteria é a segunda ve2 que
aparece — na primeira o Flumi-
nense ganhou. Mas convém lem-
bra ouc o jogo será em Campos, o
que pode afetar o favoritismo.

J*-> 
- Vasco x Flamengo

1 
- Juventude x Grêmio

Na única vez que o jogo parti-
cipou da loteria, o Grêmio íez 2 a
0. Antes, o Grêmio havia repetido

Nos dois últimos jogos cada um
venceu um, mas foram amistosos.
Desta vez o Flamengo é o favorito
nào apenas pelo gabarito, mas
principalmente porque no retrós-
pecto da loteria venceu 13 vezes,

enquanto o Vasco teve só 7 vitórias.

POSSIBILIDADES

1- Internacional Empate Coríntians
45 ¦•  30% 25%

2. Port. Desportos Palmeiras
20% 35%_ 45«b

3- ';Lde Piracicaba S3o Paulo30% 35%  35%4- %Tni BStafoão
J5">  35% 30%5. Coritiba fi-"_~-"„' ua Pinheiros
•"'» 35%^  30%

6- 
^,ico CoioTId^—35'» 30%^ 35%

20% 
35% 45% 8- ^Nov* 

~~ Itumbiara

35% 40% 
25%9- ^hi8 vi^

30y*  30% 40%10- 
^°merciério Figueirense4°-' 35% 25%

"• América S.Cristóvão
o5% 20?» ]5%

,2- Goitacás Fluminense
25°» 40% 35%;

,3- Vasco Flamengo
30°; 30% 40%

J

Cartas

Flamengo
Vibrei com todas as trans-

formações no Flamengo
(nova direção, novos Joga-dores, novos técnicos). Mas,
agora, tenho de protestar
Junto da Frente Ampla pe-lp Flamengo (FAFi. __ con-
tra a renovação do contra-
to do jogador Luisinho. Eu
e outros torcedores, queaté estavam dispostos a
comprar duas arquibanca-
das completas para ajudar

.•)»í3rv_11,--perdemos o animo.
Ir ao Maracanã ver Lulsl
nho perder gols feitos •
pior, tirar do go! bolas qi
já iam entrar, Isso nâ.
Uma sugestão: vendam Lui
sinho a qualquer time, de
preferência ao Botafogo,
que está com uma boa
equipe.. Marcos Oliveira
— Niterói (RJ).

Brasil x Europa
Assisti pela televisão ao

Jogo Coríntians x Guarani,
na estréia de Palhinha. Na-
quela manhã, a rede Globo
também mostrou aqui cm
Fortaleza o tape de duas
partidas em que tomaram
parte dois times da Europa,
os quais venceram por 4 a 0
e 5 a 0.

Vi. então, quão diferente t
o sistema de jogo do euro-
peu e do brasileiro. E con-
clui que o europeu pratica
um futebol desenvolto e
produtivo, enquanto o bra-
silcíro pratica um futebol
dançarino e improdutivo.

Aproximando-se da gran-
de ou da peqeuna área, o
europeu chuta a bola em
direção à meta, sem hesita-
ção e de primeira; o brasi-
leiro faz exatamente o con-
trário: quando se aproxi-
ma da área, prende a bola
e fica dançando em frente
ao adversário, tentando drl-
bles e mais dribles em Jo-
gadas para a platéia, do que
geralmente resulta o se-
guinte:

a) perder a bola para o
adversário:

bi conceder tempo ao
adversário para se compor
dentro da área, em defesa
da sua meta;

d ensejar o bolo de Jo-
gadores — defensores e ata-
cantes dos dois times den-
tro da área, tornando-se
difícil ou impossível o chu-
te final.

Pela sistemática moder-
na. ao Jogador que se apro
xima da área se ofereceu
três opções:

a) chutar direto a gol;
b) centrar para a área:
ci passar a bola para o

companheiro que estiver
em melhor posição.

Tudo em Jogadas rápidas
tie pé para pé. Os dribles e
o "costurado miudinho" tão
ao gosto do Jogador brasi-
leiro, são recursos sem ren-
dlmento, em confronto com
o futebol corrido praticado
em outros países.

Admito que os dribles
desconcertantes do Oarrln-
cha que contribuíram deci-
si vãmente para o suce&s
brasileiro na Suécia e ni
Chile, náo surtiriam os mes-
mos efeitos atualmente. O
futebol evoluiu, surgiram
novas táticas. Resta-nos
imitar os europeus nas jo-
^adas sem freios e desem-
baraçadas.

Considero válido chutar
a gol mesmo à distancia.
Citemos alguns exemplos
recentes: na partida Brasil
x Colômbia no Maracanã
(6 a Oi. o Marinho mandou
um petardo "do meio da
rua" e a marca ficou no
placar. Na mesma partida
o Marinho, cobrando uma
falta de fora da área, mar-
cou novamente. No Jogo
Guarani x Coríntians vimos
o Zenon arriscar de longe
e a bola se aninhou nas re-
des. No Jogo Brasil x Para-
guai o Paulo César dançou
o xaxado várias vezes em
frente ao adversário sem o
proveito desejado. A tmpres-
são que se tem è que o Jo-
gador brasileiro pretende
fazer gol entrando Junto
com a bola nas redes. Per-
mito-me sugerir que os dois
tapes europeus, Juntamen-
te com o do Jogo Brasil x
Paraguai (1 a 1), sejam
mostrados diversas vezes
aos nossos jogadores e ana-
Usados comparativamente.
Temos excelentes Jogado-
res. necessitando apenas
que assimilem o estilo que
se impo:-. José Recinaldo
Rocha, Fortaleza <CE).
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Draw Back alcança
expressivo triunfo
no Diana carioca

ti \%M[
largada foi dada em excelentes condições, todas saindo muito bem Draw Back cruza a meta, deixando para trás Elisie e a tordilha Cadur

A F. '..'. e Haras Cas-
telo, como criador e pro-
prlstário, conseguiu, on-
tem, no Hipódromo da Oá-
vea, o aeu mais belo titulo
em sua curta história emo
campo de criação: a vitória
de Draw Bac»., uma Quzem Echarpj, por Tang, no
grandíssimo clássico Diana,
o Oak* Carioca, disputado
em dois mil metros na pis-ta de grama leve. Multo
bem conduzida pelo bridão
Francisco Esteves. ela trou-
xe expressiva atropelada
nos últimos 300 metros a
tempo de dominar com au-
torldade Ellsle (Vasco de
Oama em Electric Oirl, porKing'* Favuurltei. criação
do Hartu Tibagl e proprie-

dade de Mon. 7ui Roger
GuccSn. Em te.-.lio. om
ótima direção dc~Giidã.slo
Alves, chegou Cadur lUr-
marino em EliaQpe. porMarei, criar "io e próp da-
de do Haras Mínajs Cerals
S.A. A seguir, contando am-
bas com direções bastante
Infelizes de seus pilotos J.
M. Silva e A. Ramos, res-
pectlvamente, terminaram
Tullp (Fcrt Napojéon cmMarrakesh, por Allplo',
criação e propriedade dosHaras São José e Exp;dlc-
tus, e Induzida (Chio em
Inhaúma, por Mat.' de Co-
cagnel. critção do Hara.s
Sideral e propriedade do
Stud Ou.: abara.

Domingo, na Gávea, as Big Poker
três provas seletivas vence firme
para a Taça de Ouro

Programa de hoje Resultados
lt Mim - I 400 metro» - Pista: «l - Prámi.: Cri 24 mil

em S. Paulo
PRIMEIRO PARIO At ÍOH 1 000 MITR.01 - RICOROI fWIIT trv l'W" (ARIIA)

SÁBADO
(ARADO

1 300 mttree1? Pira* -
Albtrnoi
V.lek
Edito
Anaber
Virote
Saltar
Bravo índio

29 Pá.ao - 1 «00 mefra*
El Diem
Burgomoitre
Hour'i Douvrt
Stick Poker
Cuca
Corolário
Gold Panzo
Eitenío
Otl-Money
Juauinhi

3° Pira» _
AraaÜ
Tamarix
Payla
Hr-reditas
Ter*nli*
7oo Spr-ed
Chortc Ha
Valdina
Rot»
Solo Dreami

4° Páreo -
Ftmbrfa
I 'e-ina
Ratai

, Batlytri
TouT^inn
Túlio
Abailanç,,
Frost
Argaü
JuqutfirM

5° Piras -
Dileto
Dolink
G* ncldi l*tco
V'n-ieiro
P xjngutnhi
WoiCano
Veio Zuíun„a
Serta Aiul
Tony Boy
Hlllta

1 400 milrn

1 000 malros

I 400 matM»

6" Pirão -
Strong Boy

t 400 m.l.ot

So»«d Gonialfi
Foguinho Brabo
Chattau Ntuf
Quadrado
Endro
Stracchino
Yooder
Votjo
El Farofaro
Contlnuation
Debt
Donovan

7» Pira. _ | 400 «atra*
Graachln Tan»
Bratat Baauly
Damarcation
Ratar raba
Altiiiim*
Acatada
Melody Royat
Ml» Curvona
Tar naco n
Anlatl*

•• Pira* - I 400 mairoa
Itapol
Tcxsa II
Ristla
Katimar
Rafa
Zadll
Pavada
Chantella
Tuniiia
Halitpa

»• Pira* - 1 300 mat,.,
Ado a*
Pulo
Tungilenio
Tarllgno!
Dafk EniDtvof
Tarpon
Parsan
Bororó

Dan Auguit

10* Piro. - | ]00 matraa
Olvidos
luyuboy
D*faa
P*idav*»co
Unatkad
Conrad
índio do B'.'id
Canirboy
Ral Sol
Teca Ho
Creoor»
Marlin

DOMINGO
I? Pirão _ 1 000 metro*
Carnaúba
Pernambuco
Canc-cào
A^ané Baia
Ouro
Portobíllo
Rofíiflocier
Htqh Noon
Buikan
Oancing Light

; 2? Pirão - 1 900 matioa
Vaipsl
Scarlattl
Janibau
N'cMaht
Príneaj Short
BtfiSiD*rito
Dr. Ralbino
í;- ."¦ Jean}
3? - Pirão - 1.300 malros
X.rlca
Codorna
CnvM» Caiana
Tuyubola
E id in
Gioit Aleluia
HolIandosA
Carmrn da Sevilla
Ofenda
Sciecão
4° Pirão - ) 300 metrea
Zur/idf^la
Clima
Anaiacha
Thnnnopolí»

• TlUndal light
Trouvallíe
Juventuds»
Bt]l Bruna
Dalldada
Smolkfm
Doidivana
Marcova
Jabina
Jerry Fiih
Bourhe Noir
3? Piras 1 300 metroa
Rafil
Wooditotk
daíno
Abiacan

Indor*
Snow lall
Civil
Furibond
Ctgallto
*• Pira* - I 00 matroa
Gallacy Quean
Happy Ewgl*
Htosy
Sunegra
Juruaca
Xímarra
lucv Wondtr
Juvia
Bala Rluva
Eh Baiana
Ecinawofrdar
Anklla
J*bina
7* Pir*. - 1000 inatraa
Cloallium
Rumo
Cadur
Zabro
Bilac
Haillx
fficifnt*
Htwtock
Tulip
•• fin» ¦
ZH
Don Quixola
Jíton
a?1? um
Hírbert
Tibetano
lambtc
Edito
Horobiov
Drinagago
•• Pira* -
Zoqüim
Trêi d« Ounoi
Economiita
Heoidravui
Daiio
Dorian
Milconloa
Jtpfo
Mauier
O itéfita

1000 inatraa (Salalivs)

SEGUNDA-FEIRA
1? Pira* - I MO matr*a

Bonny Boy
Z.litr
í ¦ •• (Kua
Oblato
Inlriad
Ma Ihuf
Pou io Alegra
Mad>gan
Ca*, bifou

2? Pira* - I 000 nalras

b*riQ Dor
Dawn Town
Belfran
1 pgalpo
Froginio
Jt.n G-«nd
faaulttodat
Figo
Hcrodei

3? Pira* - 1 000 matraa
Dotpar %
D*c4iín»
Den i ton
índio Bravo
An.«gar
Toienham
Fun o
Dary
Radon

4» Pir*. _ 1 100 rnatr.»
Milwnoío
H«diu
Sa vouty
Camavbai
Mane Bafa
Po'íobello
Ordeiro
Suiío
Hard Rrl
Fa'tlco
Bitlro
Otjrjo
fjteriÕr
Ocaio
tavílo
Ebuvarme'ho

5» Pira» -1 000 malroa
•'-¦'•¦ -a

VaiduQuen
Prattv Molly
Taiica
Malta
Cambr*
Mi Alma
Cavatína
CivacKa
Cambrot*
Uttlçt
4* Pira* - 1000 matraa

Cidad*
Paarl Suck
lemur
Antígona
Aiaqranfi
Englis FWat
Al Amor
Jagra
Diva Mulata
Dahat
D inala

7» Pir*. _ 1000 matrn

M cbeíota
Higra«ndd Princtii
Jun fura
Ba/uiir*
Expe
Car-
Bi o Nloht
Hoo»«l4
Sada
FiT.-E.lra
Anatacha
Troy

0f Pirão _ t 300 mora*

Solcrls
Talcen*
Pslirona
Tutyfieur
Ubb.a
Carie Magna
Sea Mew
Fluiiva
Davantag*
P*M*
Coira Sul
Saolfal
Une*

São Paulo — No último
teste clássico para o próxl-
mo Grande Prêmio Sâo
Paulo, o alazão Big Po-
ker (Tom Poker em Bohè-
me, por Morumbi), criação
do Haras São Luiz e pro-
priedade do Stud Gold Red.
provou que é um dos mais
sérios concorrentes nacio-
nais àquela prova. O clássi-
co em questão, o Oswaldo
Aranha, foi corrido na dis-
tancia de 2 mil 400 metros
e em pista de grama. Com-
pletaram o marcador Ozu.
Arnaldo e Envlte.

I-I Radon, A. Moralat 54
2-2 Jacksl, F. Estava» ... So
3-3 Gang Forward. 0. A. fe ,6 5o

4 Jun Grand, F. Silva ... 54
4-5 lucy Wondar, H Hodíckw 54

* Dary, J. Malla 54

4? ( 9) Dark Emp»ror a
7° (Io) Fatutador • lil

Ellrtanto
»° ( 9) Dark Einpaiw a
49 ( 1) B/aias'B»*uly a
79 ( 9) Dark Emosior i

i Fano 1 000 NP r03"l A. Moralaa
Abnar 1 000 AP 1'02"3 S. d'Amor.

Eitiaama VI. Penalas
i Fano 1 000 NP VOl"! I, C. Borionl

Oustar I 300 NI l'22"l H. Tobia*
i Fano I 000 NP l'03"l J. I. Silva

19 Summer Day, J. M. $(ÍV
29 Quituta, G. A. Ft>,4 .
3P Amoraquinhe, R. Freira
49 Cuca. F. Silva ,
59 Swing, G. Meneaea ...
•9 Saltitmi*. A. Abrau . . .

Nio rorrau: CAMPBEU.

57
55
57
57
57
53

1.30
3 10
7.10

i:.3o

17.90

12
13
14
23
24
33
34
44

26,30
11.10
¦1.10

20,10
I1.SG
14.70
1.40
J.20

IIOUNOO PARIO - Al 20H30M I 000 MITRO» - RICOROI IsVffT WT roo- (AUIA)

RESULTADOS

I» Pir** - 1 300 metre-t,
CrS 45 mil

29 P.iao 1 000 matrot
Cr} 45 mil

19 Nrxtir Flowrt. t. Amorim
J9 Con Nelada. E O. t.ma
3° Gay Nolt, S. R. Soura

Tempo: 5fl"8/<0 *-
- Dunlai (24) 1.67 -
0^22 - Proprialirio a
íião M.guel Arcanio --
Tlbífi.
Dappar.

19 Pirão

BHaçioi Paddy'» tigh! a.i

1 100 meiro*
Cri 1» mil

Ou. A Vaiam*
t Rod'rgwe,

- oi

!« Vfdlll
29 jolít.
39 Aíagano. R M" Sanlol

Tempo: I'53''8/I0
DupIji |47l 0.60

0.19 - Propicatirio
Para.o Irenadoi;
hacao: PairKeon em

Vencadoí' 02\
PUtJll 0,14 a

r Criador: Hara»
A, Afim
Vlt

- Fi

49 Piras 1 100 metro*
CrS 26 mil

Gl

1° Edil, A. Moina
29 Rodney, l. Gorraie/
3° Pa» Connu. I. Cavalheiro

Tampo: l'53"5/10 « Vencrdc: 0 19- Dupla: (37| 0,19 - Ptactli 0.12 e
0.12 - Pioprietiiio: Slud Comhei -
Treinador: N, Nat/arro ~ F tiaçao: Vi-vai Rei *m Ouatigui - Criador: Ju-lio Motetta.

i? Pira* - 1 100 malio. _
Vai,anta - Ci$ 30 mil

Al

19
20
39

Mutambe,
Al Ailih
Clíame'>a,

V. Maio»
t. M. Bueno
l. A. Mata

(S*lM<»*>

lempo: r06"3'10 - Vencedor: 0 16- Dupla: (261 0.29 _ Placê»; 0 13 a0.16 - Propnelirio: Hara» Tr» lu.ji,
Treinador: A. Niboine .. F,I,j(íoí

Omega am Mil» Breiüia - Cr.ado'Alceu Ser* Baraldo.

»t Ht— - • 000 malroa
CrS 31 mil

Gl -

2 000 matrn (Seletiva)

19 Fuga, t. "Gonsalej
29 Elba Fleet. j. f4gU„de,
39 Con Rodeie, E. M. Bueno

Tempo: 57"6, 10 - Vencedori 0,17- Dupla: (M) 0,94 - Plací; 0,19 -
Proprietário: Stud Blumenau - T,e,-
nader: D. Garcia FililSlo: Mjrk
f0**1 *m Good Queen - Imporladoi:
Stud olumenau.

7? Pira* - 2 400 metros - 01 -
CrS 130 mil - (Grande Prêmio O».

walal* Aranha - Gr. III)

1° Big Pole,. j. M. Amoom
2° Otu, R. Penachio
39 Arnaldo, J. Fagundes
40 Envile, S. Vara
5° Caruleo, A. Bolino
6o Dabarò i. A. Perein
79 D.rial; E. le Mener F.lho
8° Re»ible. A^. Colanerl
99 Grão da B.co. S. Aiocar

tampo: 2'31"5/IO - Nio correram,
Inunlador II < Un,»»ono - Vencedor-
0.19 - Dupla: (14) 0,27 - Placèi: 0 12a 0,13 - Proprietirio: Slud Gold Rad- Tielnedori W. Matalla - Fliacêo-
Tom Poker em Bohême - Criador-
Hernan, W. S. Silva.

•• Pir** - 1
Variam*

100 mat. o»
- CrS 30 f

19
;o

30

Happy (Cl»», 1. a. «aita
Dam* da tongchamp, M.

Uno
Eonia, t. Cavalheiro

Al

Coza

lempo: I08"2/10 - Vencedor: OJP
- Dupla: il3) 0.31 - Placê»: 0,17 •
0,13 - Propnalirio: Vivien M. M.
Sl«j Carneiro - Treinador: J. B. Gon.
cllve» - l.'..»çk>. Tony em Happy
Spring - Criador» Hara» Rio do» Pa-
pegeioi.

»• Pir**

19

1 400 aiettos
CrS 10 aail

Gl

Fofmhe, E. l* Mener Filho
29 Spy Smoky, 0. V. lima
39 Fmabra S. A. Santos

Tempo: I'40"l/I0 - Vonctdon 2,54
Dupla: (47) 6,51 - Placisi 0.77 a

0,24 - Proprietário: Haras Interlago»
lida. - Treinador: A. Cavakanli -
Filieçio: l.nk *m Falipela - Criador:
Max Per.men.

109 Pá,** - | 400 «alraa - Gl -
CrS 10 aail

1° linda «Aorene, l. Cavalhau*
20 Unbroken, J. Dacoita
39 Calandr*. S. l,,-:e-

Tempo: I-38"5.'I0 - Venador: 3.9i
Dupla, (58) 4.71 - PlKéi. 1.83 a

0.43 - Proprietário: Haras Piraijunun.
0* - Ireirvadori l. C. Mello - f.lt*.
taoi Vasco de o« •¦¦# em fa-ry Lee —
Criador» Ha^as Sio M.guel Arcen,o.

-t Furtny End, J. Qualroí 
'. 

." Fl.c, J. M. Silva 
-2 Teuck. F. Eslava»

3 Javfton, C. ALviu 
-4 Celt, G Meneie» 

5 Jeck.onviile, D. Guipnoni
-o Pírnambuco. I. Mala . .

7 Hígh Noon. í. Partira .,

50 (10) Sau Seraf,
19 ( 9| T. Brete
29 j 9) Violeiro «
69 (10) S. Serafa -
30 (10) S. Serafa
29 ( 7) Actinia a
50 ( 7) Actina
«o ( 9) Harki . Ui» >o

e M. Acice
Cometa II

Nop o
M. Acicia

1 M A..,;a
Ai^eninle

Jacktonvlle

1

1

1000
1000

300
000
000
100
100
100

NI
NP
NP
NI
NI
NP
NP
NI

I
roi"4 I
102"4 I
1'22"2 I
1'0I"4 I
roi"4 '
i-oa'2 1ros "2 1
1'08"3 !

Acuria
Aeur»a
V. Navea
Abreu
Arauto
I. P. Nun*»

M Canelo
O. M Fernanda»

1.
1.
A.
F.
A
C.

TfRCilRO PARIO AS 2IH I 400 MUROS - RICOROI FAIINIIU _ r37"I/S (ARIIAJ

Al -

1" Anhwei, í. SamparM
29 Álea, l. Amorim
39 Arremenda, A. Meilet
Tempo: I'I9"7/I0 - Vencedor: 0,56

- Dupla: (12 2,35 - Placê», 0,36 e
0,34 - Proprietário: Stud Sio luij -
Tre.nador: «V, Mezella - Filiacio: K-ng
Buck a>m QuIlU ¦ Criador: 

* Agro Pai-
toril Harat Sio luif.

1 — 1 Plufonium, G Menaiei .. 5â
2-2 Jeioer, A. Mor.le» .... 53" lotd Pelei, J. Ricardo 54
3-3 Maiuio. G. A Fiii6 .. 54

a Na,ai t C»teve» 54
4—5 Sliletto. J. Pinto 54

4 Barri», ). M. Silva .... 57

7) Panlleto
7! toid Pe
71 Jatpar ,

10 Xerife <
6' Dellcad

49 ( 7) Panfleto
50 ( 7) Odyr .

te-

10O
69

Caombo
• Ziller

Zlller
P. Alegra

!« Happy Boy
e Caombo
Tibério

300
600
600
SCO
400
300
600

NP
NV(
NM
Al
NI
NP
GU

1'2I"3 I
1'43 "2 I
l'43"2
1J4"
1*42-3
rji"3
137" I

Poto
M.*a ei
Moralaa

C. lim*
Mo-1'11
Toblaa
Mo-ciiio

QUARTO PARIO - AS 21H10M - 1 400 MITROS - RICOROI - FARINIIU - l'37'2/J - (ARIIAJ

Gl -

1—1 Qu*rii, p Cardo.o . . .
2 Uncovar, F. Sii/a

2-3 Bikivlm, G. Alva» ....
4 Ben.mé, Io, J Mtlla . . .

3-5 D: Bílb.no. 1 I, Maiin»
ò Ame E Fríirt .......

ai — 7 Jambaü. F Lileve.
Grande Volta. I Pinto ...
Dom Ribamar. A. Olheira

57
54
54
54
54
54
54
54
54

Vencedo,: 0.31
Placê»: 0.21 •
Crr*do»v Harat
Treinado»; M.

QUINTO PAIIO AS 13H I 100 MITROS - RICOROI
0UPIA IXATA

lll"l.l - (ARIIA)

1*1 Tuuua, C
I.j rj l

2 '- •-•>¦'¦ .'¦
2-3 la»urí, A.

••-'•Ci.

Martttti
M. Silva .
F Etltvts
Garcia 

ft\cr*!ei
5 Tente*», W. GonçaU

3-6 El Cauio, G A Fatio" DardiUon, A. Aiyeu , .
Abapbar, j F. Fraoa . .
Paulio. J. Mslil

4-9 Obi.ou». A o •- ¦»
" One Way. 1. Pmlo

10 índio Bravo, t Miie .
11 Conda Go.i», C. Ab»eu

I
5
3
6
4

II
14

I

53 . 2o ( *) lo-d R chfd e QuitV
53 I 29 ( 7) mw e Juram»
53 «o i 9) le» Hallr, 1 Corren; no
53 , ao (|J) g.1,1 | Danilo
56 79 ( 6} Po*""a.fer 9 Rumo
:>3 70 ( t) Rumo a KoUndo
U> ' 19 í 81 Ind.o loco (RSl
53 j 49 ( 8) Davell • 2agote
53 ; 3» ( 81 Sl.ce e Dlny M«r»
53 89 | I) Poltmaitev * Rumo
53 30 ,|J) s,|. , Denuon
iS j 70 ( 8) Vr'¦'¦:.}¦¦:¦•-•* a Tirpc-n
53 I 39 ; 9) Dark tmperor a fano
53 i 59 ( I) Sl<a < Oírty Harry

4CO GM r24"4 I Fre.'»»
2CO NP l'T4"4 E Fieills
3C0 AP l'J3" A. M.unaa
300 NU l'JI"4 J. I. Souza
oCO NI V42"l A. Monlea
400 GM l'2S-3 G Fe,!*
300 Al IT0"l W Panela»
400 Al 1"28"2 W. Penala»
XO NP |11"l A. f. U.or
400 NI 1'42'M P. Dure-tl
XO NU l'2l"4 C. Pereira
300 NU 1*22" M. S»l«»
OOO NP I0J"I M. Cenero
300 NP l'2!"l F. Abrau

StXTO PARIO AS 21K30M - 1 200 MITROS - RICOROI IATAGAN riri/J - (ARiiA)

l-l Peorok « freira 5*M. Gaúche, F. liiave» 55
2-2 CMwm, W. Gonçalvei , 56

Underwnlmg. F. Silva 54
3-4 Diuo. A Morilt» 57

Rei da Serra, J. Pinto H
4-4 lamx, P. Cardoio 56

Araoiçui, J Ricardo 55

7) Svntime e
9) Candace •
7) Ulalion ¦
7| Alagrant»

69 | 7) Alagranja
19,121 D. Honor (
49 ( 7) Ale«»-»«ri
30 ( 4) faturador (BH:

Ei».
lamar

• Dj .o
e Dacico

P. Shot
Dacco

3CO
O»
2ÍO

OCO
oco
«O
ooo
300

AP
NP
Al
NP
NP
NM
NP
Al

III"! 1
!'02"3 '
I'I4"4 t
1'02"!
1WI
n33"i j
l-OJ-i •
vir-

I

Palm FO
Pa.m FO
P. Gemei

S. S,i.a
Mo* a lei
Ribeiro
Cerdou
Rica-do

IITIMO PARIO - AS 2SH I 000 MITROS RICORD- SWIIT SPY 100" - (ARIIA)

1-1 Jottooa, t. liievet 4
2 Winnta, J. Ricardo ... 10

2-3 Day 8'eak, J. Garcia ... 2
4 Flaih light. j. M. S.lva 6

3-5 H. Cara.an, J. Machado 3
Mil» Chanel. G A. Fel|6 9
8teia»'Bab*. R FVstbt 1

4-8 AncaMU, J. P«nio 8
9 Gehalmnni, J. Mtlla 5

10 Joiefill». R. Marque» ... 7

56 IO [115 H. Princest • Juv.mud* I 1 CCO NP V02" J. A. Ume.ra
56 ' Ejtfeante EttftaAta A. Arauio
55 69 (10) Epoque II a S 0'eam» i CCO NI I 0I"4 J. I. IVdicia
56 79 (10; Oooriun-üa e Payle , I 000 NI 1*01**4 A. Njh i
54 4» ( 81 Alma e H«va (PR) I 4CO Al T3I" P. Ploto
S4 6o (10! Oportunlita * Payta 1 OCO NI l*JI"4 W, PlolO
54 109 (10) Oportunista a Plyla 1 OCO Nt IW4 A. Paim FO
54 69 ( 9) Hypil.lla e Balrrribe i 1 (f.ü NI 1"01MI l. Coalho
56 19 (10) Eh Fi m« « Oi»' -a I 1 000 NI ' ¦:! W. Pedenen
54 ! Eitreante Eit-e«nt* W. Alitno

OITAVO PARIO AS 23H30M - I 000 MITROS - RICOROf - tWIIT SPY - IM" (ARIIA)
I I

l-l Omiti. S M, C/UI 58 : 19 (10) Nleni e lageana 100 NP !'11"1 W. G. Oi>v«.ra" Tarumi. P. Uma 10 56 ; 89 ( 8) Escolhido * Nleni 1000 NI I'04" W. G. Oliv^ra
2-2 P. de Ouro, G A. Feijó 56 ' 49 (10) El Puma » Nerasa XO NI t'24"2 S. P. Gomei

lageana M. Pare» 55 39 (10) Orniri e Nieni 100 NP t'H") J. D Mer*lra
Four Valet, l Mata 54 109 (II) Eluc.detion a Falia OOO Nt 1'04"1 M Caneio

3-6 Notio Amor, P. Alva» .. 54 49(10! Om ri e Neml 100 NP 1'11"1 Z. D. Guede»
Fafuncio, C. Valg»» .... 54 39 ( 41 Gan « Evailf OOO NP 1'03"1 F Abreu
Ofen»,vo, J. F. Fraga II 54 79 ( 81 Dano a Shell X» NP l':3"4 J. E. Souia

4-8 Neren. J. M. Silva .... 58 50 (101 Omiti • Nianl 100 NP l*!l"l P. Moigado
9 Prenuncio, J. Ricardo ... 58 69 ( 7) Obrlo a Eiladuta 100 NP l'10"3 C. I. P. Nune»" Tri, J. Estav»s 57 I 89 ( 8) PortobeMo a Escolhido 100 NI 1 09"4 C. I. P. Nune»

NONO PARIO - AS 13HSJM - I 100 MITROS - RICOROI - IATAGAN - l'T2"J/|
0UPIAIXATA

(ARIIA)

l-l Dancebar, E. R. Ferreira .15 54
Miatme. A. Ferreira ... 54
NiRIvrUí, J. Malta 54
Caaarana. I. Barboia ..I 4..54

2-5 Filipalda, G. A. F.:,o . 54" Kurumin. F. Eneves  54" Oertrudei, E. Freire  54
6 Irelne, A. Ramo»  II 54

3-7 Chnela. J M. Snve  54" Splnella. E. Cario»  54
Batucai*. J. Ricardo  14 56
Meni Nina. A. Abreu .17 57

4-10 Gravada, H. Cunha  10 54
11 Valduqueia, A. Garcia ..13 57
12 Tatika, A. «Aoreles  57" Malla II, j. F. Fraga .. 54

i 29 (12) P. Blanca
! 109 (12) P. Planca
i 49 (12) P. Blanca

69 ( 7! Bec-F* •
í 39 ( 7) Bec-Fin •

50 ( 6) Kauna» «
109 (10) Taicana •' 4" ( 4! Kauna» a

59 (10) Taicana

e Bee-Fin .
e Dancebar
• Dancebar
Tertúlia
Tertúlia
Ftipald»

Pinta Blanca
Fftipelda
Pinta Blanca

90 (10) Quatrí-Sáilon e Kurumin
70 (10) Taicana * Pi,,,» Blanca
69 ( 6) Kauna» < Fltlpalda
1» 5) Jambert (CP)
29 ( 8) Lambança e Platal (RS)
49 (12) P. (lance • Dancebar
89 (12) P. Blanca • Dancebar

1 000
I 000
1 000
I 400
I 4CO
I 300
1 200
I 300
1 200
1 000
I 200
I 300
I OCO
1 300
1 000
1 000

NP
NP
NP
GL
Gl
NM
Al
NM
Al
NI
Al
NM
NM
Al
NP
NP

I
!'03"4

1 '03 "4
ro3"4
l'36"3 I
r»"3 '
l-32"2 i
1'16"3 '
l'22'~2 I
I'I6"3 I
l'02"4 I
ri6"3 '
1*22"2 í
1XW"4
1*21-3 I
!'03"4 :
l-03"4 I

1

t. Souie
Pira»

B. Silva
Caneio

d Amore
d'Amore
d'AT)ce
Arau.o
G. Oliveira
G. Oliveira

A\orgado
P. Coutinho
Cunha
Ulloe
Morales
Moralat

Retrospecto
1.° páreo
2.°

Radon — Gang Forward — Dary

páreo Funny End — Celt — Teuck

3.° páreo Plutonium — tord Peter — Marujo

4.° páreo Quarti - Dr. Balbino - Grande Volta

5.° páreo Tuxaua — Obvius — Taxuri

6.° páreo Mi Gaúcha — lamar — Rei da Serra

7.° páreo Happy Caravan - Josione — Geheimniss

8.° páreo Nereis - Nosso Amor — Omiri

9.° páreo Tasika - Chinela - Gravada

Difar»nça»: peiroco • vino» corpo» - Tempo: 1'23"3 - Venr.rfm- ,*l 1 ir»

pW^-ej^a^c^i« '$: H'r0^'r y?
Sr:WS 1^.11"'0u,üb" -c— H-° «•%¦ • ÈS38
lt Pára* - I 100 metra. - Pi,„. oi - Premi*! Cr$ 40 mil

1° Impirada, A Abreu
20 Emanuell*, U. Melrele»
30 Voiiurelí, W. Goucalve»
40 Silica. J. M. 5.1»
59 Elane. A. Garcia 
60 £ndofe»ie, A. Ohviira . .
79 Vaine»». F. Elteve»
80 l. Belle Aff.ira, A. Ramo. ...".'' Tág.d*. J. Machado ..'.".'ianne, G. A. Fe<to .

119 Válusla. F. Silva ....'
129 Guriri, J. Ricardo ....."..'"*]

Náo correu: VANUINA.

Oller.nc.,, «.'.«corpo, a 1/2 corpo - Tempo: l'IJ-3 - V.nc.dor, (7)
r". jf!Al3) 

9M ~ "laC',: (?) '2'70 ' (3! "¦*> - emento do pa-n*C* 3I6 63O00. INSPIRADA - F C. , ano. - RJ _ ÍOnnard I, V C»p N,p- O ado-, Hara» San,. Ma,^ d. Arara, - P,opri„ár,0: p.ulo A,toll 0.Jt„m~ Tramador: A. Morala».

S3 17,10 II 20,00
55 20,60 12 3,70
SS 11,80 13 9.40
55 2.60 14 aro
S5 6.60 22 6 30
55 9.40 23 6.50
53 5,10 24 2 CO
55 4,00 33 159 50
55 10.10 34 12 50
55 19.60 44 11,60
55 11.60
53 13.20

Prárni*: CrS 10 mil

I
«o (10) Ger»hv,.n e G Purork OCO Gl 3'C8" O Ce/doto
vo ( 9) Diipuiedo e 0 Honor 300 AU l'23"l A. V. Neves
40 ( 9) Frei ai e Bir-co 3:0 NU 123'1 S ,'.'-.a»
59 ( 5) Byblo» « D- Balb--o 500 AP 1M"3 C Roía
20 ( 51 Byblo» * .lambeu j 500 AP 1'3I"S J. L Peco»,
40 , 5) íyblo, . O» Baibno ! 500 AP r38"3 P. Ourantl
30 ( 51 Bvbioi < T> B»'bino : 500 AP 1'38"3 C. I. P. Nune,
39 ( 9) Diiout-do a D Honor JX> AU 1'23"1 G. AVj'oado
7o ; 9) Dipuuds e 0 Honor 3CO AU 1'23"1 G feii*

II
12
13
14

33

33
3.1

19 Pára* - 1 400 matraa - Pista: Gl

19 Demagogo J M. S-lva
20 R,|. U. Me-rele» 
39 Terence. G. Meneie»
40 Ac»i.d», I Garcia  .
5° Poitmaiier, f. Eneves
6" Rktus, G. A. Fr,,6 ,.]J9 JuíJuOo, A. Ramci .!.!.'
89 Caipora. C. Veiga» ,. . .'VO Cigano, J. C Ávila ,.'.'..',

Não cO"tu OK.

D.ferenca.: c.bet. a ..,.0, cepo, - Tempo: 1'36"4 - Vencedo-: (4) 2 CO

«Z'AUt 
tM - ""^ l6! 2-°° * (8) 2''° - Movlmanto do páreo- C-S

APS*. " 
''"""'"'t »•"> E""!' WWti. - T,.in«for,

4.» Pára* - 1 mil metro» - Pi.ta OI - Prêmio CrS 500 m,l

55
5»
55
51
56
54
55
55
56

2.W
S.CO
2.10

14,20
7.00
5.10

18,50
16X1
64.40

17,70
B.10
1.50
4.50
8.20

22.50
6.20
4.60

45,40

(GRAN0I PRIMIO 0IANA

*6 22 00 II JO.W
56 2,10 12 1.90
54 Jl .40 13 B 20
56 5,40 14 400
56 34.10 22 12 30
56 40,40 -M 7J0
56 1,90 24 i CO
56 38.50 33 6302
56 12.10 34 12,33
56 5.60 44 21 to
56 23.90 ...
56 14,50

Vencedor (bl 22.00 -
'nenfo 00 perao: OJ
e {chjrpe -: Criadoít

¦ - Treinador: A. P.

)
19 Draw Back. I (,t..„

F.i:».e. F. P.r'«!ra  
39 Cadur, G. Alva» 
4° Tullp, J M Silva
59 Induilda, A Ramo» ','6° X» Ros*. J. Machado ...
79 Urbe, }. Pinto  ,6a Relmaria, G. F. Almeida ..',".',"o» Vana<juia, l. C Silva *...""1C9 Tourama, G Menei-t ...

I'° AU Fá, A. Garcia ...
KM Huia Ho*p, E. R. Ferreira ...'...'.'.','.'...

DUPIA fXATA (4-4) CrS 154 OD.

Oiferonça».- 1 corpo a I corpo lemoo: 2m02» -
Dupla (22) 18.30 - Pl*cí»: (6) 10^0 a (4) 

-..601 - AVj.
S'4 180.00. DRAW BACK - F. A J ano» - SP - Qu.z ,
Fatenda . M.re. Ca»r».'o S.A. Propr.eíár o: O CriedcrS"va.

S.» Pára* - I 400 m.tro. - Pi.ta: Gl - Paflmloi CiS 24 mil
1° Bellaguei*. U. Meireles 
2° Ouerima. G. A. Fe-ijo 
2a Ptelty. F, Elteve»
4° Qunde. J. Pnlo ..7*"
59 Tar»!ne. J. Ricardo ,.. .
69 X,r,v. A Abrau 
79 Polljone. J. Malta 
89 Kahdasa. G. Maneies ..".""
99 Fata, 1. I. Marln» "IC9 Nouveii, d'Or, E. R. Ftrreira ....."

Nio correram: Oomênic» * fc>í Fin

O.ferença,: 1 j/J corpo a Icorpo - Tampo: Im25l2 - Vencedor f3j 6 W- DvVl. (12) 6 40 - Places: (3) 2,20 . (I) 1.30 - Mov.men-o dc pá-,0- C-S443 600.00. BEUEGUESE - F. C. 4 ano, - RJ - Fogoso . F.r.k, - Oládeet
H.ra. Sao jóia de Ferra.ro. - Proprietário: O Criador - Tre,n.d0': A. O-
cíuolt.

56 6 SO 11 4 90
57 1,80 tf 6,60
57 2J0 13 2JQ
56 1.80 430
54 2SS.70 23 18 90
54 10,10 24 25.30
57 10.10 33 34.8:
*6 4.40 34 4 60
55 1650 44 Jl 60
56 18,50 '

4 • Pára* - 1 400 metros - Pista: Al - Primi*: CrS 24 mil

55 1.40 11 4 CO
55 3.80 10 2.30
52 8.40 ,J4 1,70
55 8,70 .33 24.10

3,10 34 6.60
56 8.eÓ 44 12.90

Compe*>jj[>en.

19 Bíu»ào. G. A. Feii4 ... 
29 Ducan Gray. J. Elteve»
39 Ccntinuat.on. Ç. freira .....,..., ,
49 Sir Eduard. J. M. Silva 
59 Baby Chou. i. R. Ferreira 
69 Debt. A. Olivaira  

Não correram: Foqu-oho Bravo, f js.7»-i

Dfaremjat: 1 cepo e vértot corpo - Tempo: tir.24'4 — Vencedor (!) l,J0
Dupla (I4| IJ0 - PJK*»: (I) 1,10 a (7) 1.30 - Movimen-o do pir*o: CrS

J07 450,00. BlUiSAO - M. C. 4 ene» - RS - Blu* it a B«tl.la - Cnador: Ha-
ras limo*iro - Piopnatario: Stud Fa:*nda> P*dra« Negra» — Tra.naoor: W.
Pana!,».

Al — Prêmio: CrS 30 milH Param - I 000 meti** -

19 Escalada l-ghi, 1 M. S
2° Romtisy, J. Ricardo
3° Jorgete, t Freire ...
40 Xlrbos*. F, f»t»v«s
59 Sufa E. R. Farra,,.
6° Too Irnh. G. AUreiet
79 Muira, A. Moral*. ., .
S9 Daiuar, S. Silva ...

í* 2.40 11 4.60
51 2.50 12 ll.CO
SI 29.90 13 1.90
54 15.20 14 5.20
5$ 31.40 23 12,60
55 7,30 24 23,00
56 16,00 33 8,10
55 2.70 34 4,50

44 6430

Náj CO'r*/am: PREEDWOMAN * JALAPlNA.

Oifersnfai: ! corpo a 2 corpoi — Tempo. 1*02"i — Var\cedor-. í5: 2.a0 -
Dupla: (13) 1.90 - Placas: (31 1.60 a !2) 1.60 - Movimeeiio do 

"oíreo. 
CS

375 030.0a ESCALADA LIGHT _ F A. 3 anoa SP - lignt Hors* Harry a Bar
Girl - Cnador: H.ra» Tutu - Proprietário: vjo Roa", - Tremade' G Mo--
gado.

89 Paia* - I 100 nutro* - Pitla: NI — Ptámi*. OS 10 mil

19 Ranha Svzana, J. Ricardo 
29 Eslandardl Uflhl. J. M Sibr* 
3° Micheloc*, A. Abrau ,
49 Juventude. A. Oliveira
59 Clima, A. Mera.?»
4° eVaus'luck, F. Est«v*s 
79 0a-idad«. G. Alv«, 
89 Udy Yam* H. Cuoh* ,
99 Junlura. P. Vigoorl», ,

109 ThermrSpolia, G. Menes*s 
119 Prmjeie T.rva, J. M,ir,
129 ArtntU, Jr. Garoa 
130 Bela Ruiva, R. Carmo 
149 Big Night. E. R. Fwre.r* 

Dupi* Eieta: (S.7) CrS 35.80 - D-ter.nc„; X'4 d* cepo • c»o«c. -
lempo: l'23"4 - Vencedor: Í5) 15,40 - Dupla: (23! 3.90 - Ptecés: (51 5.30 •

(71 1.90 - Movimtnto do pár*o: CrS 414 510.00. RAINHA SUiANA. F. C. 3
*"•* - Sá" - MA» Bien • Nelul* - C/iador: Ha.-as Sadal - Propr.aiáno; Isratl
Poyeitto - Treirvadoi: A R cardo.

Apostes CrS 3 6O2O29.0O - Portoe, C/S 4 024.00.
Belo de S*t* Ponto, náo lev* a.e ¦ ¦.'.--. «csanuiíndo CrS 83 7S7.I0.

52 15.90 II 42,10
J4 2,10 12 1470
52 33.10 13 24.10
54 9,20 14 17,70
54 38,10 22 92.80
54 9,50 23 3.90
55 2.80 24 9.70
52 14.10 31 2.50
50 82.50 14 3XO
55 2.10 44 32.20
54 8,40
53 8,30
54 4.20
54 4.20
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übirajara abre os braços para reclamar da jogada em que Marciano penetra livre e toca no canto, sem defesa Braços abertos. Marciano começa a comemorar o gol de empate

0 Flamengo agora está em paz
(mas o adversário ajudou muito)

Márcio Guedes
Suados, ofegantes, quase

trópegos. os jogadores do
Botafogo desciam as c.sca-
das do vestiário .sem con.se-
guir entender exatamente
o que acabara de de.sabar
sobre suas cabeças. Ou me-
lhor: eles só conseguiam
encontrar a explicação de
tão absurdo resultado fa-
zendo sinais para os jorna-
listas de que o jogo tinha
sido "roubado" (caso deRo-
drigues Netoi ou até com-
binando agredir o bandei-
rlnha na saída do estádio
fPaulo César i.

A máscara de derrota e
de humilhação dos que tal-
vez Já estivessem se consi-
derando imbatíveis pare-
cia realmente um contraste
diante da forma respeitosa
e contida com que o.s diri-
gentes do Flamengo, antes
do jogo, encaravam o gran-
de clássico. Carlos Nie-
meyer. habitualmente uma
figura extrovertida e colo-
rida. mal conseguia falar
nas tribunas e perguntava
aflito de que forma o Fia-
mengo poderia chegar a
uma vitória. A poucos me-
tros, outro integrante da
FAF, Moisés Saubel, se en-
colhia nervosamente na ca-
deira. possivelmente imagi-
nando como o futuro do
clube ficaria se a partida,
resultasse em fiasco.

Estas duas contradições
— fora de campo — fica-
ram ainda mais confirma-
das pela disposição de bri-
ga das duas torcidas nas
arquibancadas. A do Fia-
mengo. um pouco maior, vi-
brou apenas na entrada do
time e depois não teve mais
nervos para suportar o due-
Io. Até mesmo o grupo ale-
gre na geral, incrivelmente
movimentada normalmen-
te, acuava-se atrás de um
dos gols. como se dos pés
de um Carpeggiani ou de
um Zico esperasse mais um
milagre do que proprlamen-
te a explosão de talento de
um simples mortal. A do
Botafogo, guerreira e pre-
sunçosa, improvisava pro-
vocações ofensivas e canta-
va, em uníssono, o famoso
grito de guerra à Ia"Woodstock".

A INVERSÃO
Mas nâo fo! nem depois

nem antes que esse clássi-
co de ontem — mais um en-
tr» tantos Inesquecíveis en-

tre Flamengo e Botafogo
— encontrou o seu rumo de
decisão. Na verdade, quan-
do. diante de um Maracanã
cinzento de tanta fumaça e
já silenciado pelo nervosls-
mo, a bola começou a rolar,
o Flamengo é que revelou
toda a sua disposição de vi-
tória e mala do que isso,
todo o seu preparo técnico
para atingir tal objetivo.

Não foi à toa que, mesmo
vendo o seu time superior,
mais ofensivo e sabendo
aproveitar razoavelmente o
desfalque de Ademir na ar-
inação do time adversário, o
técnico Cláudio Coutinho
desgnstava-se nos gritos pa-
ra Carpeggiani avançar,
para penetrar com mais de-
cisão exatamente nos espa-
ços da intermediária bota-
foguense, onde, além da
correria desordenada de
Ademir, imperava o descon-
trole e o medo. Mais sig-
niticativa ainda — como
revelou Marciano no ves-
tiario. ao final — era a pró-
pria reação dos jogadores
do Flamengo ao levarem
um gol surpreendente do
adversário:

— Nós estávamos muito
melhores — relembrava
Marciano — e todos do ata-
que tinham consciência dis-
so. Por isso. pedimos tran-
qutlidade para a defesa, que
ela se mantivesse na mes-
ma posição, porque normal-
mente poderíamos equlli-
brar tudo de novo. Estava-
mos simplesmente prepara-
dos até mesmo para tomar
um gol.

Esta coragem dentro de
campo cedo mudou tam-
bém as expectativas do la-
do de fora. No Intervalo do
jogo — o empate já a cor- j
riglr a injustiça da vanta-
gem do Botafogo — os in-
tegrantes da FAF não es-
condiam um sorriso de Ba-
tisfação, uns até mesmo já
cobrando apostas feitas an-
tecipadamente. Moisés Sau-
bei, um dos diretores de fu-
tebol. se perguntava e se
repetia perguntando: tal
demonstração nos primei-
ros 45 minutos nào era uma
prova do acerto do traba-
lho da nova administra-
cão?

— Será. meu Deus, que
tudo isso foi de graça? Pas-
saram a .semana falando
que náo havia entrosamen-
to entre Jogadores c diri-
gentes, que nào havia mo-
tivaçâo para os treinos, mas
acho que o time demonstrou
uma superioridade tática o
psicológica absoluta.

Ao lado, Dunshee de
Abranches — ontem, m ai s
uma vez acusado por uma
nota oficial do Botafogo,
que solicitava até um exame
de sanidade mental, sorria
tranqüilo e nem mesmo se
preocupava mais em res-
ponder a tão tolas insinua-
ções.

O DESESPERO DO
BOTAFOGO

Para os desconcertadas ie
desconccrlantesi jogadores
do Botafogo o lance do pa.s-
se de Júnior a Marciano e
o gol subsequente parece ter
sido realmente de uma im-
portancia transcendental e
capaz de definir a superio-
rldade de cada uma das
duos equipes em campo. Se
assim náo fosse, muitos de-
les náo partiriam com tanta
ferocidade na direção de um
bandeirlnha apenas incom-
petente e que, subitamente,
viu-se sufocado por atletas
e policiais.

Sob o comando de Dé e
René (uma dupla já famo-
sa por iniciativas seme-
lhantes e outros episódios)
a agressão total só não se
consumou por lnterferèn-
cia de terceiros, mas Dé
chegou a jogar a chutelra
na direção do bandeirlnha e
Hélio Vigio consumaria as
suas intenções ofensivas
nào fosse segurado por PMs,
além de habilmente aconse-
lhado por Rogério Correia.
Mas alguns comentários In-
teressantes foram ouvidos
neste prenuncio iou Já seria
apogeu?) do desespero:

Parabéns, o teu Fia-
mengo ganhou — berrava
Rodrigues.

Vocês sáo uma mâfla
de ladrões — vociferava Dé.

O Renê me agrediu
mesmo — sussurrava Edyr
Teixeira ao tumultua-
do juiz (se era realmente
possível alguém sussurrar
em meio a tanto tumulto).

Essas foram poucas das
muitas frades linpubllcávels
proferidas durante os quase
quinze minutos em que fl-
cou bem caracterizada a dl-
ferença de atitude entre ai
dois adversários. Ao longe,
os jogadores do Flamengo
apenas observavam. Talvez
fosse óbvio que assim esti-
vessem a se comportar, mos
quem observou Osni receber
entradas violentas de Ro-
drigues e até Merlca se Im-
portar mais com a bola do
que com a canela adversa-
ria, entendeu bem a dlfe-
rença de disposição.

O SABOR DA VITÓRIA

Enquanto, pelo lado bo-
tofoguense. o ressentimento
e o Inconformlsmo eram
usados para dinamizar po-
bros argumentos, do outro,
as braços abertos, a camisa
enrolada no punho o o grl-
to de euforia formavam a
Imagem de Zico, uma ale-
grla sincera e até pouco
profissional que náo se via
nele há muitos clássicos:

A defesa do Botafogo
estava apavorada, nâo sa-
bia nem onde se colocar
com os nossos des Ioc ame n-
tos. O Renê e o Osmar esta-
vam em pânico e creio que
a minha movimentação foi
uma grande arma para fa-
cilitar os nossos ataques.

(Ademir, enquanto Isso,
encaminhava melo sem jel-
to para fazer seu discuti-
do antldoplng, perguntando
aos Jornalistas quantos gols
o Zico tinha feito e Ironi-
zando a sua "excelente"
atuação. I

Mas. para orgulho e vai-
dade da FAF, é possível que
o fato mats Importante do
final de Jogo tenha sido
mesmo a presença do ex-
dirigente George Helal que
não fez exatamente uma
visita formal, mas foi para-
b e n 1 z a r efusivamente os
responsáveis pela ¦ vitória
declarando, sem meias-pa-
lavras, que a nova ordem
no clube precisa ser pres-
tlgiada:

Tudo é Flamengo e nâo
havia condição de estarmos
a tumultuar a administra-
çáo de Márcio Braga. Hou-

ve realmente boatos nesta
.semana mas acredito que o
clube pode entrar cm uma
excelente fase.

(Ele .só maslrou alguma
cautela ao negar qualquer
possibilidade de colaborar
diretamente com a FAF.)

Além de Zico e Helal, ha-
via também muitos braços
abertos à procura de Osni
e Cláudio Coutinho, Já que,
além de Moisés Saubel, ou-
tros importantes integran-
tes da diretoria preferiram
se ausentar diante de tan-
ta emoção. Osni mostrava
as marcas nas pernas, cau-
sadas por Rodrigues Neto,
dizia que jâ conhecia o es-
tilo do seu marcador e rc-
conhecia ter sido vitima de
uma perseguição violenta:

O Rodrigues náo pro-
curava a bola, mas nào vou
dizer que ele foi desleal, Isso
vocês, dizem.

Coutinho perguntava se
os repórteres tinham gosta-
do da exibição do time, e
preocupado em não criticar
Leônidas, mesmo assim
concordou, sorrindo, que a
marcação pessoal a Zico foi
Ideal para o seu esquema
de jogo:

OCarpegglanlme
agradou multo, mas se
avançar um pouco mais, as
coisas ficariam ainda mais
fáceis — comentava, en-
quanto parecia aliviado ao
ver o seu time nâo repetir
a perigosa slndrome de par-
tidas anteriores, quando,
por razões emocionais, se
relaxava cm campo.

O prêmio de Cr$ 5 mil pe-
ia vitória era comemorado
pelos Jogadores e a perda
de quantia possivelmente
semelhante recebia comen-
tárlos de ódio e rancor no
vestiário do Botafogo, es-
pecialmente por parte de
Rodrigues Neto.

Nâo se cumpriu a Inten-
ção de agredir o bandelrl-
nha e um dos autores de
tal idéia só conseguiu mes-
mo ter o seu nome comen-
tado no estádio com amar-
gura e desconfiança pelo
público enquanto, do outro
lado, o seu homônimo, ainda
em fase de descoberta das
emoções cariocas, conhecia
a solidariedade e a gratidão
de uma torcida em estado
de graça.

A contida alegria do time
nos sorrisos de Coutinho

Márcio Tavares

Parecia decisão de campa?onato:
jogadores se abraçando nas escadas do
túnel, em direçáo ao vestiário, alguns
torcedores que burlaram a vigilância
dos porteiros do Maracanã vibrando
quando viam os Ídolos de perto e diri-
gentes .¦ funcionários do clube dispu-
tando cada centímetro livre que ha-
via nas castos de Cláudio Coutinho,
dando-lhe tapinhas. fellcitando-o pela
tática que deu a vitória ao Flamengo.

O técnico, tranqüilo e transferindo
a responsabilidade do êxito integral-
mente aos Jogadores, respondia com
sorrisos sóbrios e agradecimentos ás
manifestações de alegria que, confor-
me tudo indicava, contagiaria todo o
vestiário. No entanto, quando ele foi
aberto para a imprensa, o clima eufo-
rico havia sido dominado.

Coragem e iniciativa
Em rápidas conversas com as Jo-

gadores, Coutinho pediu sobriedade
nas declarações, evitando que o exces-
so de comemorações tomasse conta do
time e o levas.se a afirmações que mats
tarde prejudicassem o Flamengo, e.s-
pecialmente sobre arbitragem. Anali-
sando a atuação da equii>e. o técnico
elogiou a aplicação tática de Zico:

— Só posso definir a vitória como
um prêmio à coragem e iniciativa dos
Jogadores do Fhamengo. Zico, então,
foi fundamental para que o resultado
íicasso a nosso favor, com sua aplt-
cação tática perfeita, levando a mar-
cação Individual de Ademir para lo-
cais que faziam com que defesa e
meio-campo do Botafogo deixassem
espaças vazios, aproveitados por nos-
sas homens. O espirito de luta também
foi uma arma que usamos para supe-
rar um adversário que consideravam
favorito.

Cumprimentado por uma serie de
torcedores, mancando e lamentando
ter sido alvo da violência de Rodri-
gues Neto. o ponta-direlta Osni era
examinado pelo médico Célio Cotec-
chia, preocupado com a pancada que
o jogador levou na coxa, já pensando
no próximo adversário do Flamengo,
a Portuguesa, quinta-feira, na Ilha do
Governador. Coutinho vai manter o
mesmo time, pois foi irmado de
que não há problemas ü. contusão.

Nas comemorações rubro-negras.
apenas duas exceções: o capitão Car-
los Alberto sentido bastante quo, ao
trocar de camisa com Rodrigues Neto.
ele jogasse a do Flamengo no chào; e
o atacante Luisinho, alheio ao clima
festivo, descansava numa banheira
completamente esquecido.

As acusações do Botafogo
no vestiário da revolta

O ambiente no vestiário do Bota-
fogo era de total revolta. Provável-
mente, nunca um clube reclamou tan-
to da arbitragem. Do presidente ao
roupeiro, só se ouviam criticas, quei-
xas e até ameaças ao juiz e auxilia-
res, principalmente ao que converteu
em gol o lance que consideram "um
impedimento escandaloso." Nâo havia
as chamadas vozes ponderadas. O.s
menos agitados admitiam apenas que
a derrota tinha sido Injusta.

Desde quinta-feira eu tinha
alertado a Federação e ao Sr Áureo
Nazareno — dizia Borer — e por Isso
nào admito que digam que estou
acusando a arbitragem porque perdi o
jogo.

No mesmo tom. protestava o vice
de futebol Rogério Correia:

Quero ver o que o Otávio e o
Nazareno Irão dizer quando souberem
que o bandeirlnha depois da falha in-
crivei ficou tâo perturbado e tão cons-
ciente de seu erro, que quis abando-
nar o campo, somente nâo o fazen-
do porque o Wright nâo deixou. Mas
é provável que nada digam, porque pa-
ra eles agora o campeonato está
salvo.

Os dois. no entanto, concordam
em que nada há a fazer agora.

Hoje fomos nós os esbulhados,
amanha será outro, quem sabe o pro-
prio Flamengo, porque Infelizmente

Sandro Moreyra
essa vem sendo a rotina dos campeo-
natos.

Mais calmo, o técnico Leônidas
achava que o time tinha jogado bem,
errando apenas por náo forçar mais
o jogo depois do primeiro gol, quan-
do achou que unha o controle da par-
tida.

Mos não posso fugir ao assun-
to: o juiz errou tremendamente nos
dois gols do Flamengo. No primeiro
Osni recebeu Impedido antes de fazer
o passe para Marciano. O outro todo
mundo viu como foi. Se é o Flamengo
que toma um gol assim Isto aqui esta-
va em pé de guerra.

Entre os Jogadores o mesmo re-
irão: fomos roubados. Ubirajara tam-
bém se queixava dos dois gols e man-
dava que vissem o tape do jogo.

No primeiro, Osni recebe sozl-
nho na Unha de fundo. No outro Mar-
elano chegou a parar e parei também,
já que era nítida a sua posição lie-
gol. Tanto o juiz sabe que errou, que
no fim andou querendo nos ajudar.

Para Paulo César, José Roberto
Wright se perdeu desde o inicio da
partida, que nunca chegou a coman-
dar.

Quando do gol, ele disse que
nào podia anular porque o bandeiri-
nba confirmara, mas logo depois o
bandeira não deu e ele apitou paran-
do o lance.

M
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Neste romance policial, o criminoso
tem nome esdrúxulo, que sequer está
dicionarizado: hortifrutigranjeiro.
Mas se o culpado já foi descoberto, resta agora
saber quem é o mandante do crime. % f

%.
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A opinião pública brasileira
continua a sentir-se como aquele
grupo de -pessoas reunidas na biblio-
teca da mansão, para ouvir do de-
tetive o nome do criminoso. O nome
já foi dito, já se sabe que o vilão faz
parte de um grupo que repentina-
mente se mostrou de alta periculo-
sidade, mas ainda estão por ser de-
vidamente esclarecidos os seus mé-
todos de ação.

O título do romance é Aumento
do Custo de Vida. A autoria é cole-
tiva e a obra começou a ser escrita
há muitos anos, em capítulos diá-
rios. A vítima chama-se Bolso do
Povo, e as tentativas de descobrir o
criminoso têm-se traduzido em lan-
ces por vezes espetaculares, por ve-
zes cômicos. De qualquer maneira,
a história nunca perdeu o interesse,
pois os autores estão sempre apre-
sentando novidades.

Ao contrário dos romances tra-
dicionais, neste os detetives apare-
cem e desaparecem. Cada um traz
os seus suspeitos, constrói a sua teo-
ria e em seguida sai de cena. Aquele
que o substitui mostra a falsidade
das pistas anteriores e renova o es-
toque de suspeitos. Os mais antigos
já foram esquecidos pelos leitores.
Alguns dos mais recentes chegavam
a ter nomes pomposos, como Crise
de Energia e Conjuntura Interna-
cional Desfavorável.

Mas, como em qualquer roman-
cc policial que se preze, sabe-se ago-
ra que o vilão é uma figura apagada
e de nome absolutamente prosaico:Chuchu. Apesar de sua aparência
inofensiva, ele vinha chefiando um
bando — o dos Hortifrutigrangeiros
— a quem são atribuídos nume-
rosos atos atentatórios à integrida-
de e bem-estar da vítima.

Segundo o "detetive", isto é, o
Ministro da Fazenda Mario Henri-
que Simonsen. só o chuchu contri-
buiu com 0,7'; para os aumentos
do custo de vida em Janeiro e feve-
reiro deste ano. A cenoura, sua cum-

plice, fez com que a responsabili-
dade do grupo no índice de aumento
subisse a 1-%.

Normalmente, quando o deteti-
ve acaba de falar, o romance termi-
na. Mas como nesta obra tudo é di-
ferente, a sua revelação nào foi re-
rebida como algo definitivo pelo au-
ditório. A surpresa era grande de-
mais para provocar apenas uma ex-
clamação. Uma das personagens
mais importantes da história, dado
o seu estreito relacionamento com
os acusados — o Ministro da Agri-
cultura Alysson Paulinelli — protes-
tou veementemente:

— Eu não acredito que o chu-
chu possa provocar 1 rí na inflação.
Para mim é uma piada.

Piada ou não, o certo é que o
chuchu transformou-se em uma das
grandes preocupações nacionais. En-
quanto se espera um esclarecimento
definitivo sobre a sua real partiei-
pação no crime que vem sendo há
muito cometido, muitos se adiantam
formulando novas hipóteses e esten-
dendo a acusação a indivíduos de
cuja suspeiçáo nem sequer se cogi-
tava antes.

Uma prova da transcendência
do chuchu está aqui mesmo nesta
página, onde se reúnem para opi-
nar sobre os seus vícios desde ato-
res de teatro até membros da Aca-
demia Brasileira de Letras, gente
que antes nunca havia demonstra-
do nenhum interesse pelo tipo de
romance que ameaça não ter um fi-
nal conforme o imaginado pelos au-
tores.

AFRÁNIO DE MELO FRANCO,
Embaixador — Não sou técnico no
assunto, mas as causas do aumento
dos preços de frutas e dos produtoshortigranjeiros são óbvias: como o
preço de tudo está aumentando —
táxi, ônibus, salário-mínimo — o re-
sul tado é o aumento de outros pre-
ços, inclusive desses gêneros alímen-
ticios. As repercussões são sérias —

TOMATE
CENOURA
CHUCHU
ABOBRINHA
QUIABO
VAGENS
ALFACE
COUVE
ETC.
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já que a maior parte do povo só tem
condições de comprar esses gênerosde primeira necessidade — e não sei
como se pode resolver a situação,
grave, sobretudo aqui no Rio. Veja
o problema do feijão preto que desa-
pareceu porque os vendedores sone-
gam. E como é que o carioca vive
sem feijão preto? Em Minas náo te-
mos esse problema — comemos o
feijão mulatinho.

As causas de tudo, no final das
contas, está no absurdo de certas
medidas tomadas no Brasil, como o
gasto com milhões de cruzeiros pa-ra a construção de rodovias e o
abandono das ferrovias, que trans-
portam os produtos a um preço mais
baixo, ônibus e caminhões depen-
dem de gasolina, que não temos —
o petróleo brasileiro só existe na teo-
ria. O que fazer para corrigir essa
situação, náo sei. Os problemas são
muitos complexos, mas acho que, se
persistirem, só farão uma coisa: in-
citar o povo contra o Govemo.

GUSTAVO CORÇAO, Escritor— Não sei porque os preços das íru-
tas e legumes estão aumentando,
não acompanho o problema. Per-
gunte ao Bulhões, ao Ministro da
Fazenda. Aqui em casa as pessoastêm se queixado um pouco, mas es-
tâo exagerando. Realmente, não vou
me preocupar com uma coisa des-
sas, que não é da minha alçada.

ADONIAS FILHO, Escritor —
Estou inteiramente por fora do as-
sunto. Se fosse para falar do au-
mento do preço do livro... Só sei queo custo de vida está aumentando e
por isso, o preço de tudo aumenta.

FERNANDA MONTENEGRO,
Atriz — Pois é, chuchu acabou vi-
rando petróleo. As causas, nós não
sabemos, apenas os resultados: o au-
mento dos preços dos alimentos, queatingiu voltagens jamais concebidas
antes. Do ponto-de-vista doméstico.

sente-se a carência, a perda, as pes-
soas eliminando itens de sua ali-
mentação, e em ultima instância, a
fome para muitas. As razões disso
tudo devem ser dadas pelas pessoas
de cima, que não sanam o problema
porque não querem ou porque nâo
podem, porque lutam com forças
ocultas ou não ocultas. A minha res-
posta é de doméstica: só sei o que
pago e que tem gente que não tem
como pagar.

ALIOMAR BALEEIRO. Jurista
— De frutas e legumes sou apenas
comedor, principalmente de frutas.
Quem entende de orçamento do-
mestiço é minha mulher, e ela já se
queixou tanto que nem tomo mais
conhecimento. Aliás, estou confor-
mado com tudo que acontece nesse
pais. Mas fico triste se um dia eu
não puder pagar mais os preços das
frutas. Se o preço do chuchu conti-
nuar aumentando, não me incomo-
do muito — não tenho entusiasmo
pelo legume, os médicos dizem quenão tem nenhum valor nutritivo.
Mas no caso das frutas, fico zanga-
dissimo, sou capaz de resistir ao au-
mento de preços com armas na mão,
apesar da Lei de Segurança Nacio-
nal.

ALCEU AMOROSO LIMA, Es-
citor — Acho o aumento dos preçosde frutas e legumes absurdo — não
sei que tipo de distribuição segue,
mas sei que estão errados, mas náo
posso dizer as causas: não estou nes-
se jogo. Sei que os que plantam não
recebem o suficiente — os lavrado-
res vivem em condições miseráveis,
enquanto os consumidores pagam
preços absurdos. As vantagens ficam
com os intermediários, que levam o
lucro que deveria ser do plantador.
O Governo, por sua vez, protege o
fisco, e a frase que o Presidente Me-
dici pronunciou uma vez, no Norte
do país, continua muito verdadeira:
a economia vai bem mas o povo vai
mal.

As descidpas dos supermercados: muita chuva e muita estiagem também
— Só 7)f?ir> tcimnt.P. Tipr- i nlhn «m nnm tia /vsnnn*/.. v» r..,».. ... _. ,— Só vejo tomate ver

de, caro e ruim. Chuchu?
Olha só, do saco não se
aproveita nem a metade.

Nos supermercados da
Zona Norte e da Zona Sul,
os consumidores, irritados
ou desanimados, evitam as
gòndolas com produtoshortigranjeiros. Os poucos
que até lá se chegam, in-
decisos entre pés de alface
queimados, sacos com ce-
bolas que quase se des-
mancham e laranjas mur-
chás, torcem o nariz em-
bora o desejo de todos jos-se torcer o pescoço dos cul-
pados pela alta dos preços.Mujtos compram batata
inglesa — que em geralapresenta-se com bom as-
pecto — e pacotinhos dealho ,um saco de cenouras
c saem frustrados, porquenão podem comprar mais,
mais barato e melhor.

Chuvas em excesso porum lado. e estiagem pro-longada por outro são as

alho, um saco de cenouras
nuam sendo apresentadas
por gerentes dos supermer-
cados para os preços altos
e a baixa qualidade dos
produtos. Lourival Ber-
nardo Gomes, o compra-

j dor de ovos da Casa da
| Banha fala sobre o pro-blema dos tomates:

— O tomate está na en-
tressafra. Daqui há doismeses, no máximo, quan-do chegar o tempo da co-
lheita, ele estará verme-
Ihinho e ninguém mais
vai reclamar.

O francês Bemard Tur-
Un, diretor de vendas doGrupo Intermarché com-
pra diariamente, para o
mercado da Rua Bolivar,
em Copacabana, 20 caixas
de tomate. Dessas, um ter-
ço vem com os legumes
verdes, o que para ele nâo
constitui problema:

— Eles chegam verdes
de manha, mas no final da
tarde já estão maduros.

No Intermarché da Ti-
jucá, legumes, verduras e
frutas há pouco tempo co-
locados na área de vendas
de sabonetes, pastas de
dentes e xampus, na par-te lateral da loja, agora
estão bem na frente, pró-ximos ás caixas. Segundo
o gerente Antônio Rodri-
gues a mudança foi provi-dencial.

Os frequeses vêem os
produtos e compram logo.

Pedaços de madeira di-**
videm as vagens dos quia-
bos, e das cenouras (pe-
quenas e retorcidas) nas
gòndolas do supermerca-
do. Bernardo Turtin ex-
plica porque não refrigera
os balcões:

Vender hortigranjei-
ros em balcões refrigerados
é um contrasenso. Do
balcão à rua, a diferença
de temperatura pode es-
tragá-los.

Os produtos adquiridos
na Ceasa e no Mercado
São Sebastião chegam
frescos aos mercados doIntermarché e são reno-
vados diariamente.

-— Por enquanto, nossa
maior loja, em Vicente deCarvalho, tem apenas 700
metros quadrados de áreade venda, mas para o fu-turo pretendemos cons-
truir lojas maiores, na 2o-
na Norte, com maior capa-
cidade de abastecimento.

Rogério Correia, geren-te das Casas da Banha do
Leblon acha que a possí-vel solução do Governo vir
a tabelar os hortigranjei-
ros "é viável desde quenão faltem proáuios parao consumo e se padronizea qualidade. Nossa políti-ca é sempre a de buscar a
melhor qualidade. No ca-
so de legumes, verduras e
frutas, elas são renovadas
diariamente".

Nathanael Araújo, dire-

tor comercial das Casas
Sendas diz:

Não conheço fórmu-Ia que torne exeqüível o
tabelamento para um
abastecimento regular. O
abastecimento de horti-
granjeiros é muito amplo,
pois além dos supermerca-
dos também existem feirase quitandas. Ocorre que o
Rio de Janeiro bateu, no
ano passado, recorde de
demanda desses produtose a demanda provocou a
alta dos preços, agravada,
em contrapartida, pela es-
tiagem que diminuiu a
oferta.

Quanto à possibilidade
de um acordo de cavalhei-
ros entre supermercados,
Nathanael Araújo acha
que deveria_ ser feito, an-
tes, no atacado.

O atacado é que vai
assegurar o custo para
que se possa estabelecer o
preço a nível de varejo.

O cariai
anuncia qua a*

produto» chagam
diariamanta,

mai nam
sampro aatao
•m condicõat

ideais parao consumo. »
Quanto aos

procot, nio há
o qua ascondar:

tomata Cr$ 16,90
o quilo;

banana-prata,
Cr* 6,50 a dúiia
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Música brasileira no exterior
"Gostaria de informar que a

moderna música brasileira está fa-
zendo multo sucesso em New Ha-
ven e outras cidades da costa Leste
dos Estados Unidos. (...) B' possí-vel ouvir duas ou três músicas bra-
silelras por dia. Na maioria das
vezes são canções de Milton Nas-
cimento, Hermeto Pascoal, Flora
Prurlm, Deodato ou Paulinho Cos-
ta. (...) O grande sucesso atual-
mente é o último LP de Milton
Nascimento, recentemente lançado
nos EUA. (...) Na noite de 31 de
março foi ao ar um show de uma
hora com músicas de Caetano Ve-
loso, João Bosco, Milton Nascimcn-
to, Jorge Ben e OUberto Gil. A rea-
ção dos ouvintes foi surpreendente,
com cartas e telefonemas eloglan-
do a Iniciativa e pedindo informa-
ções sobre como obter aquelas gra-vações. César Caldeira — New Ha-
ven, Estados Unidos."

Teoria da literatura
"LI com admiração o comen-

tárlo do Sr Sebastião Uchoa Leite
d' de abril) à entrevista do crítico
Fábio Lucas (22 de março). O que
não entendi foi a defesa do livro
Teoria da Literatura, de Luis Cos-
ta Lima que, de acordo com o es-
critor mineiro, não é uma teoria,
mas uma reunião de teorias. Eu
mesmo me senti enganado pelo 11-
vro, pois achava que seria orienta-
do metodlcamente sobre a questão.

Assim, acho que o Sr Sebastião
Uchoa Leite desconhece também o
que seja teoria da literatura, que
deve encerrar um corpo sequente
de Idéias, nunca uma "antologia".
Carlos Baptista Murara — São
Paulo (SP)."

Optantes do INPS
"O DASP precisa tomar provi-

dènclas para dar andamento ao
processo de enquadramento fun-
cional dos optantes da clientela
geral dos funcionários do INPS,
que está naquele órgão desde feve-
relro. Tal medida se impõe para
que possa ser assinado o decreto
de enquadramento definitivo de 2
mil funcionárias, espalhados por
todo o Brasil.

Esses funcionários, que opta-
ram por outras categorias fundo-
nais, no Plano de Classificação, fo-
ram submetidos, no ano passado,
a rigorosos testes de seleção, após
treinamento no Setor de Pessoal
da Autarquia. O enquadramento
torna-se mais urgente porque, co-
mo optantes, não tém direito a
atrasados e os aumentos que fize-
rem Jus só entrarão em vigor após
a publicação do decreto. Dario Lo-
pes da Costa — Rio de Janeira
(RJ)."

Hino da PM
"Leio, mais que surpreendido,

num Jornal mineiro que o Coman-
dante da Policia Militar acaba de
mandar publicar edital convocan-
do candidatos que se proponham a
escrever o hino da corporação. LI
10 vezes e não acreditei. Estará
Minas Gerais nadando em ouro
para aquinhoar com Cri 50 mil o
vencedor de tal concurso? Por que
o hino não é feito pelos próprios
músicos da PM e a letra por ho-
mens da corporação que ganham
míseros salários? Faço um apelo
ao Governador Aureliano Chaves
para que suste tal concurso que re-
presenta uma afronta ao povo ml-
nelro, assoberbado de Impostos. E'
o apelo de um mineiro radicado no
Rio e que não esquece a pobreza
do seu torrão natal. Fernando de
Carvalho Lima Verde — Rio de Ja-
neiro (RJ)."

Biblioteca
"Em reportagem publicada no

JB de 10 de abril, a biblioteca da
Faculdade de Comunicação e Tu-
rlsmo Hélio Alonso foi citada como
uma das bibliotecas de faculdades
que não cumprem seu papel de
apoio aos estudantes. Ao Invés de'citarmos dados, colocamos nossa
biblioteca inteiramente de portas
abertas para os leitores do JB, co-
mo Já se encontra a disposição da
comunidade. Aos freqüentadores
seria esclarecido, por exemplo, que,
se nossa biblioteca não possui de-
terminado livro ou artigo de perló-
dlco, podemos consegui-los empre-
gando métodos conhecidos e con-
sagrados pela Biblioteconomia mo-
derna, amplamente utilizados na
biblioteca da Facha. Temos em
mãos pesquisa realizada pelos alu-
nos do 7"? periodo de Relações Pú-
bllcas, em que, no item Freqüência
à Biblioteca, revelou a seguinte
mostragem: assíduo — 10,4%; de
vez em quando — 78,8%; e não —
10,8%. — Osmany Chaves Lopes —
Rio de Janeiro (RJ)."

Leitores concordam
"O Sr Francisco Silva Jr, de

São Paulo, está certíssimo no que
disse na carta de 4 de abril sobre o
grande brasileiro Santos-Dumont.
José Garcia de Souu — Rio de Ja-
neiro (RJ)."

Sinfonia em si menor
"Assisti ao filme Ainda há fofo

sob as cincas e atendo à solicitação
da leitora Liliane Der Atamln, cm
carta ai publicada no dia 5 dc
abril. Trata-se da Sinfonia n? 6
em Sl Menor, Op. 74, Patética, de
Tchalkowsky, parte 3 — Allegro
molto vivace. Pude reconhecè-la
imediatamente porque possuo uma
gravação em LP executada pela

s
Orquestra de Paris, sob a regência
de Seijl Ozava. O trecho náo foi
tema do personagem, só fez parte
de uma cena em que o velho Kotch
(Walter Matthnu) escutava a sin-
fonla". Cerisa Dias Damasceno —
Juis de Fora (MG)."

"A volta do prometido"
"Um trabalho que precisa ser

visto por todos os preocupados comcoisas nossas: a peça A Volta doPrometido, de José Maria Rodrl-
gues, premiada no I Concurso deDramaturgia de Alunos e Ex-Alu-
nos da Escola de Teatro daFEFIERJ. Poderia aqui enumerar
uma série de momentos positivosdentro do espetáculo, porém pre-firo registrar a proposta do grupo:"Nosso espetáculo correrá os su-
búrbioa, cidades vizinhas, clubes,
escolas, com a mesma garra e In-
tenção como se a cada noite de
função uma briga fosse preciso ga-nhar. E estaremos prontos paralutar no palco ou na praça, sem
nos preocuparmos com a distinção,
porque sabemos que o teatro estará
onde estivermos. E como Qulxotessairemos a combater a mentira ea intolerância, sem nunca temer-
mos os moinhos de vento, nem os"homens dos espelhos". Pretende-
mos fazer um teatro mais vlven-
ciado, mais ligado à vida das pes-soas, mesmo que em estilo de íá-
bula". Almérico Belém — Rio de
Janeiro (RJ)

Jóias musicais
"Não entendi a relação entre

a música e as Jóias. Só porque ai-
guém t>sm uma Idéia equivocada
sobre um músico, o Sr Mário Hen-
rlque Macedo Landelro, pensando
que talvez se tratasse de um Judeu,nào perde a oportunidade paradesabafar o seu anti-semitismo la-
tente. (...) Apenas posso dizer quea execução de Karajan na 9? Sin-
fonla lapidou mais ainda a Jóia
que Beethoven deu ao mundo. (...)Da maneira como o Sr Mário se
dirige ao Sr Stern, parece que o
Sr Mário nunca ouviu uma exe-
cução de Yehudl Menuhtm, nem
de Vladimir Horowitz, nem de
Isaac Stern, nem de Arthur Ru-
blnsteln, nem de Itzhak Perlman,
nem de David Oistrach, nem de
Lconard Berstcln, nem dc Daniel
Barenbolm. nem de... (...) Parece
que o Sr Mário perdeu grandes in-
terpretações da música da Wag-
ner"... Nami Vux Svaiter — Rio
de Janeiro (RJ)

Telefones
"Decididamente a Telerj deve

ser a detentora do pior serviço te-
lefônlco do mundo. Nas horas de
menor movimento (8h30m ou 22h),
para não falar durante o horário
comercial, é Inútil tentar ligação
nas estações 265 e 268 pelo telefone
de prefixo 246. Quando se conse-
gue pedir auxilio ao n' 1, a telefo-
nlsta diz que "a linha está ocupa-
da", embora na maioria das vezes
seja apenas defeito. A quem mais
recorrer para que se tomem provi-dências realmente drásticas contra
essa péssima fornecedora de servi-
ços públicos? Que adianta lnaugu-
rar DDD para os confins do pais,se não se consegue falar do Jardim
Botânico para o Flamengo?" Ebréia
de Castro Alves — Rio de Janeiro
(RJ)

Caso de Amor ...
"Para o leitor atento aos deta-

lhes e às ímproprledadcs, o Cader-
no B de 12 do corrente proporcio-
nou um grande prato.

Comecemos pelas amenidades.
Na matéria do Zózimo sobre a ava-
lancha de neve que soterrou Ernst
Sachs em Vai Thorens está faltan-
do a palavra "sido" (teroelra linha
do terceiro parágrafo) para dar
sentido ao resto da frase.

Como fã de cinema, não possodeixar de protestar contra a ma-
nelra displicente como trancaram
os títulos de dois filmes de Mareei
Carne na matéria da .primeira pá-
gina sobre Prévert (autor dos ro-
tel ros). Le Jour se Leve chamou-se
aqui Trágico Amanhecer, e não !
apenas Amanhecer. E o antológico
Les Enfants du Paradis foi exibido
com o título de O Boulevard do
Crime e não Sombras do Paraíso.

Quanto ao "Caso de amor de
Llv Ullmann com Eugene 0'Nelll"
há três reparos a fazer:

1) A grafia correta do verbo é
admitir e não adimitir (quarta 11-
nha do quarto parágrafo), mas
admito tratar-se de um erro tipo-
gráfico.

2) O titulo da peça de Ibsen é
Casa de Bonecas, no plural.

3) E last. but not the least, o
que vem a ser uma peça "datada"?
Mais uma vez, o falso cognato vol-
tou a atacar. Dated dá "datado/a"
em Português, mas somente quan-
do se refere a datas. No con tex-
to do artigo, quer dizer "supera-
da, obsoleta, antiquada, drmodée"."Datada", com esse sentido, náo
existe em nossa língua.

A propósito da peça de 0'Nelll,
Anna Christie, ela parece dar azar
às atrizes que Interpretam o papel-
titulo. Foi um dos filmes mais ira-
cos de Greta Garbo (quase ofusca-
da por Marie Dressler) e há pou-
cos anos, os críticos da Broadway
malharam o desempenho de Claire
Bloom. Espero que Llv tenha me-
lhor sorte, porque é uma artista
excepcional. Hugo Gomes — Rio
de Janeiro (RJ)."

Al cariai daa lailatas larão publicada»
ti quanda tiyaram assinatura, noma com.
pltla « latlval, a andara(a. Iodos astaa
dadet sarãa dtvidamanta varifuadai.

StokoWsfdkL 95 an os

UMA BATUTA
VOLTADA
PARA O
FUTURO

Edino Kriogc.r

LEOPOLD 

Stokowskl está fa-
zendo hoje 95 anos de ida-
de. Em Londres, onde nas-
ceu a 18 de abril de 1882, o

ponto culminante das comemora-
ções não será o Happy Birthday
cantado pelos amigas e admirado-res, mas o concerto que ele mesmodirige, como parte natural de umarotina Iniciada há mais de meioséculo e que até hoje permaneceem vigor. Ainda em novembro doano passado, ele entrava pela en<5-'sima vez num estúdio de grava-ções para dirigir a Orquestra Sin-fônlca de Londres em obras comoO Pássaro de Fogo, de Stravlnsky,
e outros grandes sucessos de seuImenso repertório. E com tal vita-lidade que os músicos da orquestra,depois da gravação, comentavam
entre sl: "No fundo, a CBS teve ra-zão em renovar por mais 10 noso contrato de exclusividade comele, e não se surpreenda se ele ocumprir até o último dia".

Filho de pai polonês e máe Ir-landesa, Leopold Antoni Bolesla-wowicz Stanislaw Stokowskl reali-zou os seus estudos musicais noRoyal College of Music de Londres
c depois na França e na Alemanha.
Aos 20 anos, assumia a sua primei-ra função proflssionai importante,
como organista e regente do coroda Igreja de Saint James, em Pie-
cadilly, no coração de Londres. E
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foi nessa mesma função que via
Jou pela primeira vez à América,
em 1905, para atuar por três anos
na Igreja de Sáo Bartolomeu, em
Nova Iorque.

Em Londres, a terra mãe de
todos os começos e dos freqüentes
retornos, Stokowskl iniciava tam-
bém a sua carreira de regente sin-
fônlco em 1908, para em seguida,
mais uma ve», buscar os horlzon-
tes mais amplos do novo mundo,
assumindo no ano seguinte a dlre-
Çáo da Orquestra Sinfônica de
Cinclnattl, nos Estados Unidos.
Três anos mais tarde, em 1912, as-
sumia a direçáo da Orquestra de
Filadélfia, iniciando então uma as-
ceasáo vertiginosa de seu prestigio
pessoal e da reputação dc sua or-
questra. Na verdade, os dois crês-
ceram juntos — regente e orques-

tra — durante os 24 anos de sua
convivência. Em 1936, quando ele
passou a Ormandy a batuta da
Orquestra de Filadélfia, legava
também ao seu sucessor a respon-
sabilldade de manter o prestigio de
uma orquestra Já então considera-
da entre as cinco melhores do
mundo.

O que distingue Stokowskl en-
tre os grandes regentes deste sé-
culo, a par da exuberância, é a sua
visão permanente do futuro. Foi
ele, provavelmente, o primeiro I
grande regente a se integrar total- ;mente no espirito do século XX. A í
começar por seu apoio decidido e ;decisivo aos compositores novos e [ao repertório moderno em geral.
Contam-se às dezenas as estréias ;
que ele promoveu, nos Estados !
Unidas, de obras de Stravlnsky, j

Prokofleff, Varrse e outras autores :
! contemporâneos, além de ter dlrl-

gldo a estréia mundial de obras de
Inúmeros compositores norte-ame-
ricanos, como Wallingford Rlceeer.
Charles Ives, Copland, PLston e mmm
tros. Uma de suas raras atuaçõèS
como regente de opera íol pararealizar a estréia norte-americana
do Wozzek, dc Alban Berg.

Mas não só em seu ünportan-
tísslmo apoio — Juntamente com
Mitropoulos e Koussevitzky — ao
repertório moderno, Stokowskl se
mostrou um músico deste século.
Foi ele, também, um dos primei-ros a vislumbrar a abertura que osnovos meios de comunicação po-dlam significar para a divulgação
da música, cuja mensagem ele
sempre sonhou ver compreendida
por todos os seres humanos, a quemdedicou seu livro Music for ali oi
us. Foi Stokowskl quem estabele-
ceu o padrão de qualidade inicial
da gravação íonomecanlca, exl-
gindo também uma perfeição téc-
nica de execução que as osquestras
da época desconheciam. Foi eli
quem iniciou, nos Estados Unidos,
cs Youth Concerta, destinados a
ampliar o público da música sin-
íónica. Do disco e do radio, ele
passou no cinema, em filmes como
The Big Broadcast, 100 Men and a
Girl, Carneggie Hall e sobretudo
Fantasia, de 1940, produção de
Walt Disney que levou a milhões
de espectadores a revelação de
obras como a Sagração da Prima-
vera, de Stravlnsky, Uma Noite no
Monte Calco, de Mussorg.sky. a
Suite Qucbra-Nozcs, de Tchaí-
kovsky e muitas outras.

Grande amigo e admirador de
Villa-Lobos, cujo Uirapuru gravou
em disco e cuja Floresta do Ama-
zonas o próprio autor estreou dl-
rlglndo a sua Orquestra Sinfônica
do Ar, Stokowskl foi também o
lançador, nos Estados Unidos, de
muitos intérpretes brasileiros.
Grande admirador de Bidu Sayão,
ele ainda há 10 anos promovia a
estréia, no Carneggie Hall de No-
va Iorque e em várias cidades ame-
ricanas, da voz também excepeío-
nai de Maria Lúcia Godoy.

Artes Plásticas

A VIVA
SOBREVIVÊNCIA

DO DESENHO
Roberto Pontual

PASSADA 

a nossa grande i
onda do desenho, cujo !
apogeu se observou en- '
tre 1973 e 1974, a calma- '¦

ria começa a permitir a verifica- '
ção do que restou de vallaso sobre
a areia. Na crista dessa onda, com i
pouto de partida detcctavcl Já no i
final da década dc 60, surgiu toda '
uma nova geração de desenhistas
brasileiros, Jovens em inicio de car- 

'.
reira especialmente no Rio, São !
Paulo e Minas Gerais, mas também
no Paraná, Rio Grande do Sul. 1
Pernambuco e Mato Orosso. As |
diferenças de geografia, ambiente Jcultural e circunstancias pslcoló- j
gleas determinaram, nesse surto, I
não uma ou duas exclusivas linhas !
de ação, e sim uma vasta varieda- i
de de opções temáticas e técnicas. |Vimos subir à tona, entáo. quase |em igualdade de condições, o ape-
go por um desenho linear ou con-
celtual, de abstrações informais ou
geométricas, de paisagismo do-
cumentador ou analitlco, dc rea-
lismo mais ou menos fotográfico,
de caballsmo e alquimia ou de fan-
tasla erótica, de simplicidade liri-
ca ou milltancla crítica, de drama
ou humor — a lápis, lápis-cera, bl-
co-de-pena, nanquim, guache,
aquarela, pastel, ecoline, aerógra-
fo, colagem e tantos outros meios.
Enfim, o momento de afirmação de
uma nova autonomia le até de pre-
domínio) do desenho entre nós. E
em que pé ele se encontra agora?

Um primeiro diagnóstico indl-
ca ao menos a sua sobrevivência. |
Náo apenas por força da contlnul-
dade do trabalho, nesse campo, de
alguns artistas de gerações Ime-

dlatamente anteriores à mais no-
va, que sempre fizeram do desenho
um instrumento vital de lingua-
gem. Para dur exemplo próximo, aí
está Rubens Gerchmnn. na sua
mostra carioca atual, apresentan-
do também desenhos ao mesmo
tempo em que retoma firme e for-
.e o antigo Interesse pela pintura.
Para que se possa considerar suhs-
tandai a sobrevivência constata-
da é preciso medir o pulso da con-
tríbulçáo dos que vieram surgindo
de 1970 para cu. Se foram In ume-
ros atè o apogeu da tendência, ho-
Je .são bem menos, pinçáveis paraanalise aqui e ali. A vantagem da
situação, para a finalidade da cri-
tica, é que, reduzido o contlngen-
te, mais fácil se torna a tarefa de
indicar o que sobrou de realmente
ferttlizador na baixa da maré. Ta-
reín que nào se deve processar às
pressas ie que nem é ainda, ha
essência, a intenção do presente
texto/, mas que necessita ser lo-
go posta cm prática para a melhor
visualização do panorama das ar-
tes visuais brasileiras no mo-
mento.

Açora, ao rascunhar uma lista
dos desenhistas que Impeliram ou
emergiram na mencionada onda, e
que continuam desenvolvendo um
trabalho de inegável interesse, ter-
minei verificando serem em nume-
ro maior do que a principio eu
imaginava. Sabendo do perigo das
omissões e me restringindo aos no-
mes de surgimento mais recente —
ou seja, a partir da abertura da
década que vivemos — eu sugeri-
ria foco especial sobre Clldo Mel-
reles, Darcillo Limai Waltérclo Cal-
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das, Luiz Alphonsui, Rogério Luz,
Luiz Beitrame, Mauro Kleiman.
Luiz Gregório, Marcos Concilio,
Carlos Eduardo Zimmermann,
Marcos Coelho Benjam.n e Ar.indo

| Daibert Amaral. Esta dum de ar-
tlstas, embora não represem* to-
das as alternativas de temas e téc-
nlcos e toda a extensão geográfl-
ca a que antes me referi, arma um
conjunto tático de alta qualidade
e variedade n0 estãg.o atual do
nosso desenho.

Dois deles estáo expondo pre-
sentemente no Rio: o mineiro Ar-
lindo Daibert, no MAM, e o carioca
Rogério Luz, na Galeria da Alian-
ça Francesa de Botafogo. Como nao
pude ver ainda a mostra do últi-
mo, detenho-me hoje nu do pri-
meiro — e com um entusiasmo de-
sejoso de comprovar minha crença
na continuidade do bom desenho
entre nós. Arlindo veio surgindo
aos poucos, sem alarde, bem mi-
nelramentc. Em cinco anos de apu-
recimento na cena artistlca, deu
um salto que o levou de Juiz de
Fora, onde nasceu cm 1952, até Pa-
ris, para onde partiu em 1975. com
bolsa dc estudos conquistada no
Saláo Global de Inverno de Belo
Horizonte. Agora, de volta do ex-
terlor, decidiu fixar-se por algum
tempo em Cabo Frio. Como pessoa,
não mudou multo no período; esta
apenas um pouco mais extroverti-
do, a Ironia crescida na forma de
um pequeno riso sempre agudo na
sua freqüência; fala ainda resu-
midamente, porém uos olha mais
aberto.

Como desenhista, no entanto,
o trabalho de Arlindo já pode ser
dividido em duas claras Instâncias
— uma antes e até Paris, a outra
durante e após a longa estada porlá. Não que a mudança tenha sido
radical, pois a personalidade e a
linguagem do artista se haviam de-
flnldo desde cedo; mas é, sem dú-
vida, sensível. Em que aspectos?
Afastado, de princípio, do interes-
se pela paisagem mineira, carac-
terístico de tantos de seus compa-
nhelros de terra e geração, a pri-
meira instância do desenho de Ar-
lindo trazia a marca fundamental
de que, na verdade, nunca se exl-
miu até hoje. Era um desenho es-
truturado a partir de Intrincada
simbologia erótica e/ou cabalistl-
ca, no qual se somavam a limpeza
e a precisão obsessiva da minúcia,
a agressividade do arsenal fáileo de
que se utilizava e a Incorporação

I de uma escrita quase micrascóplca,
I tudo posto a nossa frente para um
I difícil exercício de declfração. Es-
I sas esfinges — agrupando damas,
j cavaleiros em riste, unicórnios, in-
i cutx>3, sucubos, antigas concej-
| voes do universo, signos zodlacais,
[ passeios estelares — se complica-
I cavam na medida em que, ao mes-
; mo tempo, nos cortavam os olhos
| com suas facas de imagens e nos
! entregavam laças níiadas para cor-

tã-las. abrindo-ihes as entranhas
j de seus resguardados mlstérios,,so-

nho e sexo íund;dos.
Se nessa primeira fase o dese-

j nho de Arlindo entrava na família
I do de Roberto Magalhães, Darcillo
; e Vinício Horta, a temporada em

Paris não lhe eliminou os registros
de desvãos intimas proibidos nem o
mergulho por desvias mugicos,
apenas — e isto me parece a di-
ferença mais importante separan-
do as duas instâncias — ele foi aos
poucas substhuinao o caráter ape-
calitlco e automacerador de seu
desenho inicial pelo uso das armas
da ironia, da sutiieza, da elipse ele-
game, da referência aguda, mas-na
obiiqua. Sào essas últimas carac-
térmicas que sobressaem nos apro-
xtmadamente 60 trabalhos hoje ex-
pastos no MAM, sobretudo nos das
séries Gran Circo Alegria de Viver
e Alice no Pais das Maravilhas. Na
primeira, como em transição, Ar-
lindo clrcuia ainda na área do
agressivo, do grotesco, da liberação
de ácidos fantasmas interiores, só
que agora rindo de tudo com uma
franqueza e força inesperadas. Em
Alice, no entanto, esse grotesco ri-
so aberto sai de cena e deixa que
uma aparente doçura visual assUr
ma o controle da peça — disse apa.-
rente, porque ela apenas fas a ti»
tica de tornar ainda mais aguda,
Já que sutil, a sua navalha de sem-
pre. Talvez por evidenciar as par-
tlcularidadvs de um novo caminho
em Arlindo, o aproveitamento que
ele realiza da narrativa de Carrol
foi o que mais me interessou eatxe
as séries exibidas no MAM — mes-,
mo que o uso da letraset pam.
transcrever passagens do texto ori-
ginal não tenha resultado dos mal*
felizes num desenho que se deste-—
ca pela excelência da execução. Be
qualquer forma, ali e no esforço rt«-
cente desse mineiro, se comprova-^
que o desenho sobrevive vivo"no~"~
contexto atual da Jovem arte br»-T
silelra.
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CURSO DE RECICLAGEM

EM TERAPIA PSICOSSOMÁTICA

O 1.1.t. ~~* Irvstituto Brasileiro dt RcfiexcJogia •—, comunica aoi rnédkos e psicólogos 4tn>UU(So do curto teóflco e prilico tobre conceito» e método» de iralimento d«» pí.fuffcjjõc»yticosiomitícat.
A pjrte líóric» — >2 auln — uri miniilfâdi «» 2j>. e 4jj.-feir41. i noite, , p»rtlrdo próximo dia 25, na CLÍNICA D€ IPANEMA, Ru. Vnconde de Piraiá 82 5» andartelefone» 227-04S4 e 227-5322.
A pritica »ub»equente é opcional, ab-angendo técnkíj de relaaamento e h.prcie. alémde utilijaçáo da aparelhagem elétrica e eletrõn.ca.As aulas estão a cargo dos seguintes profiss*orva*s do I B t :Alexandre Eík Filho, Álvaro Mcnte.ro, Atcinio Pedro Morte.ro, fernando Carraiedo.Javr Pinheiro Queiror, Jo»é Teitelro.t • Moyict Kutchnir,O Coordenador é o Dr. Fernando Carrajedo.

*•»•: Oi alvnoi que mal» se deUacarem poderio »e Incorporar i Equipe do I.Í.I.
Cf.«TA

SEXTA-FE
Do cocktail-souper ofere-

ciclo na sexta-feira por Nonô
Sève na bonita casa cie Lucí-
lia e Arnaldo Borges, na Gá-
vea, pode-se dizer com segu-
rança que foi um dos mais
animados e movimentados
do Rio nos últimos tempos.

Eram mais de 300 convi-
dados, le tout Rio, espalha-
dos pelos salões, pelos jar-dins e em torno da piscina,iluminada e decorada, dan-
çando ou simplesmente con-
versando ao som de uma mú-
sica excepcional até tarde da
madrugada.

Presentes, além do clã
dos Sève — a dona da noite
Nonò, elegantíssima; a do-
na da casa, Lucília, com Ar-
naldo; Guida, Luis e Frederi-
co — uma multidão de co-
nhecidos, entre eles Fernan-
da e Zczito Colagrossi, Gus-
tavão e Guiomar Magalhães,
Vavau e Julietinha Aranha,
Joana e José Manuel Frago-
so, Irene e Luis César Maga-
lhães, Rodolfo e Maria da

HA SOCIAL
Glória Antici, Maria Alice c
José Halfin, Angela e Rober-
to Malmann, Nely e Jorge
Veiga, Lúcia e Carlos Motta,
Albino e Maria La ura Ave-
lar, Marina e Leonidio Ri-
beiro, Nena e Luis D'Orey,
Carmem Marques e José Al-
berto Gueiros.

E mais: os casais Bruno
Azambuja, Cláudio Bardella
e Roberto Moura, ambos
from São Paulo, Cesário Gou-
lart de Andrade, Fernando
Gasparian, as Sras. Joseíi-
na Jordan, Celinha Azambu-
ja, Vivi Nabuco, Teresa de
Sousa Campos, Nena Médl-
eis, Dadá Carvalho de Brito,
Gilka Serzedelo Machado.

Estavam também os Srs
Nelson Batista, Ivo Pitanguy,
Paulo Leão, o critico Roberto jPontual, o artista plásticoPaulo Roberto Leal, o figuri-
nista João Miranda, Rubem jArgollo, Carlos Nasser, Pedro
Augusto Guimarães, o jorna-lista Maneco Muller, entre
muitos, muitos outros!

VISÃO Distribuidor,) de Títulos ».* Valores
Mobiliarios Ltda

CHAVE C.omerc 10 de Imóveis S A
CECAN Orcjani/açao, Planej,imento e Administração Ltria
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Miimi-coifa renova

o are a cozinha.
Exaustar, a mini-co«fa e cozinha sem cheiro,sem tumaça e sem gordura.
Informações e vtnúas:
REVOAMRua tJí?- v v > Amaral , 40 - Io Ia P - Rio-'de Janeiro
232-6168 » 232-5292 • 252-4846

Poetas Brasileiros do

SécXX e suas Músicas

O IBEU apresentará em 19 de abril às 20:30
no seu auditório do 11.°a um programa de poe-sias em português e inglês de Carlos Drummond
de Andrade, Cecília Meireles, João Cabral de Me-
Io Neto, Vinícius de Moraes e muitos outros.

O espetáculo organizado por Ewa a John
Procter contará com os atores: Alice Mansur, Clau-
dio Gonzaga, Ewa Procter, Barbara Dietrich e John
Monford. O acompanhamento musical será do
violonista Anlonio Celso — Entrada Franca.

VOANDO PARA WASHINGTON
O Ministro Mario Henrique

Simonsen embarca, no
próximo domingo,
novamente de volta a
Washington.

Desta vez viaja na
qualidade de Governador
do Fundo Monetário
Internacional para a reunião
do órgão, em companhia do

cliefe da assessoria
internacional do Ministério
da Fazenda, Sr Ari Pinto.
• O Ministro, que fica uma
semana nos Estados
Unidos, tem marcadas
reuniões com o Sr
Alexandre Kafka,
representante do Brasil
no FMI.

0 PRIMEIRO
• A primeira visita recebida pelo ex-Presidente Medieino Hospital Sào Miguel, convaleseente da

operação de hérnia de disco, foi a do Ministro
do Exército, General Silvio Frota.

RODA-VI VA
Raquel de Queirós, atual-

mente em sua fazenda no
Ceará, deverá estar no Rio no
começo de maio para dar iní-
cio às visitas protocola res aos
acadêmicos em véspera de elei-
ções na ABL.

A Sra Josejina Jordan fes-
tejou seu aniversário ontem em
família.

O cirurgião Paulo Niemeyer
recebe das mãos do Presidente
da República na quarta-feira,
em Brasília, a Ordem de Rio
Branco.

Edil Lobo, com Vanda, jan-
taram sábado no Antonino em
mesa de muitos amigos.

Depois de concluir A Noite
Caiu sobre Alcantara, um ro-
mance sobre a aristocracia ma-
ranhense, Josué MonteÚo par-te para um desafio: escreve seu
primeiro romance policial, ina-
cabado mas já com nome —
O Camarote Vazio.

O grupo de dança moderna
de Nina Verchinina joi convi-
dado para abrir a série da tem-
porada vesperal da Sala Ceei-
lia Meireles, que começa dia 6
de maio, às lSh30m.

O cavaleiro Nelson Pessoa ;
Filho, que esteve no fim de se- :
mana em Brasilia, embarca de I

volta à Europa hoje. Sua par-
ticipação no Derby Brasil de
Hipismo, no Vale das Raposas,
foi cancelada porque coincidi-
ria com o Derby de Hamburgo,
no qual já está inscrito e do
qual é um dos favoritos.

A noite do Rio no último sá-
bado foi de maré vazante, ape-
sar de distante de feriados e
férias escolares. Sinal dos tem-
pos.

A tapeceira Concessa Co-
laço, que inaugura hoje uma
exposição na Galeria Ipanema,
será homenageada com um al-
moço onhj for women na pró-
pria galeria, com a presença de
D Hilda Faria Lima.

O Women's Wear Daily, a
bíblia norte-americana da mo-
da internacional, esta prepa-rando uma edição especial so-
bre o Brasil, com enfoque na
moda e na decoração, para ser
publicada cm julho.

A Princesa Yasmin Kahn é
filha de Rita Hayworth e de
Ali Kahn. Qualquer parentescocom o Xá da Pérsia, como esta
coluna publicou por engano, e
mera coincidência.

Regina e Newton Rique re-
ceberam um grupo de amigos
para almoço a bordo de sua
lancha, no sábado, ancorada ao
largo de Itaipu.

Zó zinio Hurrozo do Amaral

Carlos Eduardo Dolabela

Divulgação

lotai

Chegam ao Rio no dia
27 nove dos mais impor-
tantes jornalistas france-
ses da área econômica
para uma visita de uma
semana ao Brasil coorde-
nada pela Air France den-
tro de seu programa de
divulgação do país no ex-
terior.

Vêm o diretor da revis-
ta L'Expansion, Jean Bois-
sonat; o redator-chefe eco-
nòmico do Le Monde, Jean
Marie Dupont; o redator-
chefe do Le Point, Roger
Adine; o diretor de reda-
çáo do Les Echos, Claude
Fanjas; o redator-chefe
econômico do Le Figaro,
Ian de Lecotais; o reda-
tor-chefe do Le Nouvel
Economiste, Michel Par-
dieu (que adiou uma en-
trevista com o Presidente
Carter para poder vir ao
Brasil); o diretor do In-
ternational Herald Tribu-
ne, Murray Weiss; o dire-
tor do L'Opinion, Pierre
Meuttey, e o diretor do
Moniteur de Commerce In-
ternational, Jean Claude
Soum.

O grupo visita o Rio,
São Paulo, Manaus e Bra-
sília, onde tem encontro
marcado com os Ministros
cia área econômica, o
Chanceler Azeredo da Sil-
veira, com os presidentes
do Banco do Brasil e do
IBC, além de uma possívelentrevista com o Presiden-
te da República.

ENTRE OS
10 MAIS

A imprensa de Pequim
divulgou na semana pas-sada o que as autoridades
soviéticas consideraram o
maior insulto dirigido até
hoje ao líder do Partido
Comunista, Leonid Brej-
nev: o político foi incluído
na relação dos dez hojtiens
públicos mais elegantes do
ano.

Segundo a imprensa
chinesa, Brejnev encomen-
da seus ternos em Roma,
usa sapatos feitos sob me-
dida na Suíça e só enverga
gravatas francesas.

A acusação a Brejnev
vai mais além: em sua úl-
tima viagem ao exterior, o
lider soviético teria levado
para seus familiares, como
souvenirs, calças jeansnorte-americanas da últi-
ma moda, além de minis-
saias francesas, que bem
exemplificam "a dec a-
dència capitalista do mun-
do ocidental."

Zózimo
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FIM DA ESPERA
O Solar da Baronesa,

ramificação essapista da
Academia Brasileira de Le"
tras, começará brevemen-
te a passar por reformas,
planejadas há anos mas
nunca executadas.

A escola rural que fun-
cionava no Solar já foi
transferida para um pré-dio próprio, próximo, o que
garante de, no máximo,
um ano, a instalação no
local, funcionando, do Ins-
ti tu to Internacional de
Cultura, cuja biblioteca
Varnhagen está atualmen-
te sob os cuidados da ABL,
no Rio, a espera de um lu-
gar para sua montagem
definitiva.

TEMPO QUENTE
As autoridades argenti-

nas liberaram a montagem
cm Buenos Aires do musicalEvita, uma ópera-rock assi-nada por Rice e Webster, quecomeça a fazer carreira naInglaterra.

Os autores já receberam
propostas de tres produtoresargentinos para a montagem
do musical, ainda este ano,
cm Huenos Aires.

Não é preciso ser profeta
para prever tempo quente na
temporada portenha de Evita.

LIVRO CLÁSSICO
_ O mais novo romance

de Françoise Sagan, Lc
Lit Défait, editado há se-
manas pela Flammarion,
recebeu criticas das mais
favoráveis em toda a im-
prensa francesa.

Sagan filia-se, segundo
a crítica, à tradição clãs-
sica francesa do século
XVII, fazendo com que a
unidade de lugar e de ação
predominem em toda a
narrativa.

Segundo o critico Ro-
bert Kantcrs, trata-se tam-
bem do livro mais roman-
tico da autora, pois focali-
za do começo ao fim uma
paixão intensa que lem-
bra muito os dias de Gcor-
ge Sand ou Alfred de Mus-
sct.

uma solução para
cada janela

Cortinas de enrolar.
Cortinas pregueadas. Colchas,
Painéis — tecidos exclusivos TAD,
Almofadas. estofados.
GaranHa-Asslslèncla técnica.
khoury & clemente

decoradores | /.
Ft FRANCISCO SÁ, 65 TEL 287 0836 — 267 11031

VOLTA A

Cristina Onassis deverá voltar
á carga no Brasil, tentando nego-
ciar cmn a Petrobrás o arrenda-
mento de alguns petroleiros de sua
frota para os anos de 78 e 79.

Para isso, a herdeira do império
Onassis voltará ao Rio cm maio
para uma serie de encontros.

Sabe-se que suas condições são
bem mais favoráveis que as apre-
sentadas da última vez que aqui
esteve. • • •

Por falar em Cristina Onassis:
o balanço dos negócios do império

Onassis relativo ao ano de 137(5
apresentou uma queda nos lucros
calculada em torno dos 17%.

Segundo os observadores, a que-da não decorreu da atuação deCristina à frente dos negócios her-
dados do pai, mas principalmente
da situação econômica e (maneei-
ra do mundo.

Sobre Cristina, aliás, dizem os
observadores ser ela mais do que
nma simples herdeira. A jovetn mi-
lionúria teria qualidades de uma
excelente buslne&swoman.

m

few.



PÁGINA 4 ? CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL O Rio de janeiro, segunda-feira, 18 de abril de 1977

\ IIEV©HJÇÀO DOS QUILOWATTS (2)

FOZ DO IGUAÇU, AQUI ITAIPU

PRODUZ

AGORA

0 CHOQUE

DO FUTURO

José Gonçalves Fontes

Foz do Iguaçu, fronteira ront
o Paraguai, Rua Quintino Bocaiú-
va, esquina com Avenida Brasil, a
menos de 1;~> quilômetros do eiin-
tcíro de obras da ItaipicBinacio-
nal, onde se constrói a maior usina
hidrelétrica do mundo. Juunita
Covas, mestiça paraguaia, 12 anos
de idade, baixinha e "doente dos
vermes", feita mulher aos nove
anos por 

"obra de um brasileiro
mui fiierte, e graças aos encan-
tos de uma noite de luar nas bar-
ranças do rio Paraná, continua a
disputar com outras dezenas de
jiiimitas o distraído consumidor
de cigarros estrangeiros, "made in
Brasil , com a advertência na cm-
balagcin de que a sua venda é proi-

bida no Brasil, indiferente ao tu-
multo urbano que ocorre ao redor
com uma cidade que, em menos
de três anos, teve sua população
desordenadamente aumentada de
34 para 80 mil habitantes,

Na verdade, para Juanita Co-
vas, talentosa negociante do ramo
aqui conhecido por contrabando
formiguinha, tolerado pelas auto-
ridades locais por motivos supôs-
tameute sociais, uma das mui-
tas "cláusulas ocultas do Tratado
de Amizade e Cooperação Rrasil-
Paraguai ', explosão demográfica,
especulação imobiliária, proble•
mas de infra-estrutura urbana e
crise habitacional são complicadas
expressões que ela ouve a todo ins-

tante nas conversas da esquina,
mas cujo significado jamais con-
seguiu entender.

Afinal, muito antes de se fa-
lar na construção de Itaipu, Juani-
ta Covas já residiu numa casa pró-
fabricada com papelão importado,
made in Scotland, orçamentada
com os brasões da Chi vas Regai,
na também binacional favela da
Marinha, implantada nas bárran-
eas do rio. E boje ela já está devi-
damente cadastrada, segundo o
sofisticado linguajar dos técnicos
em planejamento urbano, como
integrante de uma "expressiva 

po-
pulaçáo marginal que defeca à
montante e bebe à jusante" nas
águas ligeiras do Paraná.

JUANITA 

Covas não
sabe ler, muito me-
nos escrever, mas sa-
be contar. E o que 6
mais importante pa-ra sua sobrevivência,

sabe cambiar. E o faz com efi-ciência, tanto cm guaranis, co-
mo em cruzeiros, ou mesmo cmdólares. Como é óbvio não lê
jornal. E só não ouve rádio porfalta cie tempo, porque em casatem "radlnho japonês". Apesar
disso não sabe explicar como é
que se mantém informada eatualizada sobre os freqüentes
deslizes do cruzeiro cm relação
ao dólar e, consequentemente,
ao guarani.

Emende e se faz entender
sem dificuldades em guarani,espanhol e português dentro dasrestrições de vocabulário impôs-
tas pelo baixo grau de instru-
ção. Mas é capaz de misturar astrês Idiomas, assim como asmoedas quando a situação me-Ihor lhe convém. E a exemplodos motoristas de táxis de Fozdo Iguaçu costuma escorregar alíngua, como se diz na cidade,
e cobrar ao apressado turista es-trangeiro USS 40 dólares em vez
de CrS 40,00 por um simples pa-cote de cigarros. E por incrivel
que pareça, esse inocente enga-
no, invariavelmente tem êxito e,em certas ocasiões, ainda vem
acompanhado de alguns cenls,
a titulo de propina, gorjeta emespanhol.

Para Juanita, o ciclo deItaipu tem um significado eco-
nómico especial. Depois do ini-
cio das obras da usina, ela es-tá vendendo cinco pacotes de
cigarros por dia. Antes ela só
conseguia vender um. Talvez,
estimuladas por esse sucesso co-
mercial, muitas Marias brasl-
leiras, dão hoje o nome de jua-nita, para escapar da repressão
policial, e vão engrossar a le-
gião de menores abandonados
que fazem da esquina de Quin-tino Bocaiúva com Avenida Bra-
stl, o maior varejo de cigarros
do Brasil. O pagamento pode ser
aceito também em guaranis, a
moeda paraguaia, porque hoje,
em Foz do Iguaçu, tudo se faz
dentro da jilosojia binacional.

As juanitas e as martas, as
moradoras mais antigas das bar-
ranças do Paraná, ganham a
cada dia novos vizinhos, Na
maior dessas favelas, que está
localizada na direção da Rua
Quintino Bocaiúva, a Supervi-
são de Desenvolvimento Social
da Prefeitura cadastrou no co-
nveço do ano 1 mil 200 barracos e
uma população de quase 6 mil
pessoas. Mas esses números, no
entanto, não podem ser consl-
derados definitivos, porque a
íavela "floresce dia a dia".— Nós fazemos um cadastro
num dia e logo no dia seguinte
o pesquisador vai lá e encontraum barraquinho novo — Luís
Henrique Cavalcanti Fragome-
ni, arquiteto, 26 anos, chefe da
Asscssoria de Planejamento e
Controle da Prefeitura de Foz
de Iguaçu.

Esse é um das mais graves
problemas sociais que surgiram
em Foz do Iguaçu, há ]>ouco me-
nos de três anos, quando se criou
a mística de Itaipu, De repente,
Itaipu transformou-se no prin-clpal fator de atração. Além dos
quase 10 mil operários que játrabalham na construção da usl-
na, chegam diariamente inúme-
ros aventureiros, atraídos pelasnoticias de que a obra vai em-
pregar 30 mil trabalhadores em
seu ponto máximo, ou pelos boa-
tas que se espalham por todo o
país de que a região é um lugar
fácil para ganhar bem e enri-
quecer depressa.

Ua tentativa de estancar o
fluxo de migrantes, o Governo
federal, através da Superlnten-
dêneia do Desenvolvimento da
Região Sul — Sudesul — criou
o Cetreml, Centro de Triagem e
Encaminhamento de Migrantes
dr Foz do Iguaçu A nova repar-

lição vem cadastrando cerca dc80ü pessoas por mês e 60% des-
sa mão-de-obra tem sido coloca-
da.

Embora pareça contraditô-
rio, a taxa de emprego na re-
gião está boa, porque existe fal-
ta de mão-de-obra especializa-
da. Mas a verdade é que em
grande parte os trabalhadores
que chegam a Foz do Iguaçu são
os chamados boias-jrias, mão-
de-obra braçal, egressa da la-
voura, rejeitada pelo atual está-
gio das obras de construção da
hidrelétrica, que é todo mcca-
nizado.

Assim, quem não é absorvi-
do pelo mercado de trabalho é
mantido pelo Cetreml, com dor-
mlda e comida, durante três
dias, c depois mandado dc
volta, com passagem paga. pa-ra as cidades dc origem.

Não faltaram também as
medidas de repressão. O DNER
passou a bloquear as estradas de
acesso a Foz de Iguaçu, fazendo
retornar os caminhões dos cha-
mados gatos, empreiteiros dc
mão-de-obra, que recolhem, nas
fazendas em troca dc pagamen-to, trabalhadores sem qualquer
qualificação, prometendo um El-
dorado que não existe.

Apesar de todas as provi-dências pelo Governo, ainda ho-
je na estação rodoviária de Foz
do Iguaçu, dividida em escuras
e sujas galerias, onde uma pia-ca indicando a ala internacional
revela um lndisfarçávcl toque de
ironia, o drama Já não comove
pela rotina que se tornou: ho-
mens, mulheres e crianças,
transportando em poucas male-
tas desbotadas pela poeira e sa-
cos dc pano todos os seus bens,
descem dos ônibus empoeirados,
procurando antes dc tudo um ti-
po de atividade remunerada. Elogo se confundem com as pros-titutas, vigaristas, menores ven-
dedores de alimentos dormidos
c estragados, que formam umsurrealista c perigoso comitê derecepção.

Decepcionados, às vezes en-
ganados ou roubados em seus
poucos pertences, muitos deles
procuram voltar para suas rc-
giões de origem. Mas a verdade
é que a grande maioria não con-
segue livrar-se do fascínio quea fronteira exerce sobre todos
os que chegam. E acabam des-
cobrindo a triste realidade das
barrancas do rio Paraná.

É indispensável que se dl-
ga: nem todas os novos vizl-
nhos de Juanita Covas podemser enquadrados dentro da clás-
sica definição de favelado. A
grande população da Favela da
Marinha, por exemplo, é hoje
constituída de operários espe-
cializados das empreiteiras de
Itaipu, de empregados no co-
mércio e até mesmo de funcio-
nários, de certo modo qualifica-dos, da própria Prefeitura dc
Foz de Iguaçu, como os moto-
ristas e os escrlturários. E não
são poucos os que conseguiram
atingir um grau de instrução a
nível de primeiro grau comple-
to.

Isso não é tudo. Recente
pesquisa feita pela Supervisão
de Desenvolvimento Social do
Município descobriu que Jia Fa-
vela da Marinha moram multas
famílias com renda suficiente
para participar de programashabitacionais populares do BNH.
E que, entretanto, em conse-
quência do alto custo dos alu-
guéis na cidade, pagam, às ve-
zes, Cr$ 1 mil para morar num
barraco, no mais alto grau de
promiscuidade, servindo-se da
água do rio para beber e defe-
car.

Na verdade, a população dc
Foz de Iguaçu aumenta em ní-
vel Jamais observado no Brasil,
superando todas as previsõesoficiais. Isso faz com que a ofer-
ta de moradias desequilibre-se
com relação à procura. A Pre-
feitura estimou em mil o déficit

atual de residências. Mas esse
número não corresponde à rca-
lídade atual se for levado emconta que só na margem es-
querda da barragem — a bra-siieira — trabalham pouco mais"W?"n»s"",'iíill brasileiros entre
técnicos e operários e que so-mente foram entregues mil ca-
sas pela Itaipu-Binacional nasua vila residencial.

Ê certo que 40rc dos operá-
rios são solteiras c moram emalojamentos improvisados cons-iruídos no próprio canteiro deobras, mas mesmo assim há pc-Io menos um déficit real de fi
mil moradias somente para o
pessoal que trabalha na cons-
trução da hidrelétrica.

Há um outro tipo dc de-
manda que deve ser levado emconsideração. É a que está sen-
do gerada pelos funcionários dasempresas dc apoio logístico e de
prestação de serviços, que con-
tinuam a se Instalar em Foz deIguaçu, atraidos pelo Início efe-tlvo das obras do desvio do rio.
Essa procura paralela dobrou onúmero das necessidades de lia-
bltação.

De fato. não há uma só ca- jsa hoje para alugar em Foz do
Iguaçu. Até mesmo os hotéis. 56
ao todo, estão permanentementecom 80% dr suas dlsponlblilda-
des tomadas por clientela quenão é a habituai de turistas, mas
do técnicos de m ihor nível sa-
larial das empreitadas e subem-
prelteiras c de funcionários ca- 1
t-egorizados dc Itaipu-BI-Naclo-
nal. O próprio representante do jdlretor-geral da Itaipu em Foz
do Iguaçu. Ministro Wilson Sou- |sa Aguiar, está residindo no Ho- I
tel Bourbon, na Estrada das Ca- I
taratas. Mas não é qualquer um >
que pode pagar diárias que as-cilam entre CrS 150.00 e CrS
400.00.

A Prefeitura de Foz do Igua-
çu, no entanto, prepara, dentro
das suas passibilIdades, um am-
bicioso projeto habitacional c
de desfaveiamento. com a cons-
trução de 1 400 casas e a venda
dc 300 ioíes urbanizados, com as
vantagens das várias linhas de
financiamento previstas nos
programas do BNIl c da
COHAPAR.

Outra evidência da crise de
moradia é o aspecto que Foz do
Iguaçu assume nos fins de st-
mana. A cidade se transforma
numa grande rodoviária, ondi
todo mundo está em transito
Sexta-feira, o aeroporto :oca
mais parece uma movlm ntadfc
feira-llvrc. Os empreiteiras qurtêm suas raízes familiares em
Belo Horizonte. São Paulo, ou
no Rio de Janeiro, deixam Foz •
d. Iguaçu lia sexta-feira e vão I
passar o sabado e o domingo ;com a famiUa, para retornarem ;somente na segunda-feira, dc- !
pois do almoço.

A

Companhia Brasl-
loira de Imóveis
Ltda., uma das cor-
retoras de maior
prestigio na cidade,
está com o seu se-tor de aluguel paralisado há

multas meses porque não tem
um Imóvel para oferecer. Assim
mesmo, vem receDcndo dlarla-
mente a visita dc 10 pessoas que
querem casas para alugar.

Na opinião do sócio-gerente
da Cóbll, Sr Tlblrlçá Botto Gul-
marftes, 34 anos, nascido emJoinville, Santa Catarina, "com 

|a chegada de Itaipu criou-se jefetivamente um problema so-
ciai". De fato, quem ganha um
salário de CrS 1 500.00 ou mes- i
mo de CrS 6 mil tem poucas pas- í
slbllidades de sobrevivência em
Foz do Iguaçu. Isto porque, uma i
casa modesta, de madeira, com ;

60 metros quadrados, situada emlocal um pouco afastado do cen-: tro da cidade, não se aluga pormenos dc CrS 2 500,00. Uma ou-
. tra, também de madeira, mas

com 80 metros quadrados, está
| sendo alugada por CrS 3 500.00.

Já o aluguel de uma boa re-
j sldência de alvenaria, com três

quartos, parecida com as casas
I em que moram os engenheiros

da Vila Residencial de Itaipu na
zona central da cidade, custa oabsurdo de CrS 15 mil.

O mercado de compra c ven-da de imóveis também atingiuníveis cons.d .Tados absurdos cate Cirto nonio irreais. Antes dcItaipu uni terreno na AvenidaBrasil, o ponto comercial porexcelência de Foz dc Iguaçu, era! vendido na base dc CrS 200.00 c
[ CrS 300.00 o metro quadrado. Ho-

Je não se encontra por menos deCrS •! 500.00 o metro quadrado.
Há poucos dias. um terrenode 20m x 60m. que .não custouCr$ 500 mil ao seu antigo pro-prtetárlo foi vendido a um ban-

co por CrS 6 milhões.
Unia casa com 180 metros

quadrados, de boa construção,
localizada próxima ao centro,
está sendo oferecida por CrS 950
mil. E antes dc Itaipu esse mes-
mo Imóvel não encontraria
quem lhe desse CrS 200 mil, se-
gundo revela o corretor Tiblri- j
ç.iBotto Guimarães.

Como não poderia deixar de '
aconU c r. a grande procura de Iimóveis estimulou a indústria dcconstrução civil. E a solução ver-tical, com a construção de pran-cies edifícios, Já começa a sertentada. Nas proximidades doHotel Salvatl, o único prédio com
mais de 3 andares existente em ¦
Foz de Iguaçu, está sendo cons- ltruído um novo edifício com 12 Iandares, onde va, se Instalar a
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futura sede do Banco do Esta-
do do Paraná.

O Banco só vai precisar de
dois andares. Os dez restantes
serão ocupados por apartamen-
tos residenciais, que já estão
sendo vendidos pela Comissária
Gaivão, uma Imobiliária de
Curitiba, por nada menos do queCr$ 5 mil o metro quadrado, pre-
ço igual, ou acima de outros cen-
tros de maior importancla eco-
nómlea que o município de Foz
do Iguaçu.

A própria Prefeitura Muni-
clpal tem sido vitima da vaíori-
zaçâo especulativa dos Imóveis
em Foz de Iguaçu, na desapro-
priação de ureas, necessárias à

j implantação do novo sistema
i viário da cidade; à localização

dos sedes dos órgãos fedírals
que atuam na região; e ao de-
senvolvlmento dos programas
municipais de habitação c des-
íavelamento.

Desse modo. a Prefeitura já
pagou pela desapropriação de
algumas áreas destinadas à
construção de conjuntos popu- 1
lares, localizadas fora do perí- jmetro urbano, na base de CrS
25,00 pelo metro quadrado e que i
antes do inicio das obras da usi-
na poderia ser adquirido por me- jnos de CrS 10,00 o metro quadra-do.

Antes de começar o ciclo de i
Itaipu, no ano dc 1972, o mer- !
cado imobiliário praticamentenão existia. Atualmente operam
em Foz do Iguaçu pelo menos
cinco firmas imobiliárias orga- .
nlzadas e algumas centenas de
corretores Irce-lancer.— Hoje todo mundo c cor- |retor em Foz do guaçu. — diz jTíbiriçá.

A verdade é que Itaipu che-
gou ao ponto de transformar ra-
dicaimcnte o sistema dc vida da
grande maioria dos seus mora-
dores. E para melhor, como alir-
ma Tíbiriçá Botto Guimarães,
hoje abastado sócio-gerente de
uma corretora de imóveis, e que
até 1972, quando se começou a
falar no projeto Itaipu, parecia
um conformado funcionário de
gerência de cambio, que chegou
em Junho de 1967 a Foz de
Iguaçu para a Instalação da mo-

o pegajoso pó vermelho que se
transformava com. as chuvas
num intransponível lamaçal,
confinavam compulsorlamente o
turista no razoável conforto dos
hotéis localizados na estrada das
Cataratas.

Os turistas estrangeiros,
particularmente os chamados
grupos lacrados, do aeroporto
seguiam direto para as catara-
tas e, terminada a visita, de lá
mesmo prosseguiam o seu rotei-
ro para a Argentina, sem conhe-

• ecr a Avenida Brasil, a prin-
I cipai rua do município.

Na realidade. Foz do Iyua-
I çu, alem das cataratas, nada; mais oicrecla ao turista. A cida-

de. fruto dc uma colonização he-
terogènt a — obra de agriculto-

! res gaúchos e catarinenses, que
por sua vez descedtam de dife-
rentes raças de imigrantes, —
não tem tradição de historia,
cultura, folclore, artesanato ou
mesmo comidas típicas, que pu-dessrm atrair o visitante, U:n
tímido comércio de sobrevivèn-
cia não motivava o turista a dei-
xar na cidade algum dinheiro
além das diárias de hotel.

O turista interno, por sua
vez, gastava, como ainda contt-
nua a gastar, o seu dinheiro em
compras de artigos importados
ou nas mesas dos cassinos da Cl-
dade paraguaia de Presidente
Stroesner Ainda hoje. a primei-ra pergunta ao descer no acro-
porio de Foz de Iguaçu e saber
o preço do uísque escocês ven-
dldo no Paraguai, ou então se
está dando passagem fácil paraa Cidade argentina de Puerto
Iguaçu, na fronteira com o Bra-
sii.

Quem esteve em Foz de
Iguaçu há dois anos verá agora
sua paisagem conslderavelmen-
te modificada. Pressionada poruni iacio pela corrente cada vez
mais volumosa de turistas atrai-
dos pelo deslumbramento das
cataratas (no ano passado 492
mil 31. segundo a estatística da
Embratur) c. por outro lado, pe-la massa crescente de trabalha-
dores com suas famílias que a
usina está absorvendo acxs pou-
cos, a cidade ganhou um Plano
de Desenvolvimento Urbano,

desta agência do Banco Nac.o- Ciaborado a partir de um con-

A população cresce em níveis assustadores — e o numero
de carros também. A cidade e nova,

mas o parqueàmento já constitui problema som solução

nl do Comércio, hoje Banco Sul
Brasileiro.

Na época, a economia do
município estava baseada funda-
mentalmente na extração e ex-
portação de madeira. O turismo
ainda era incipiente devido ao
difícil acesso ás cataratas do
Iguaçu.

^^ EGUNDO relato de Ti-
blrlçá, eram exporta-
das para a Argen-

1^1 tina, através do rio
Paraná e pela fron-
teira seca de Santo

Antônio do Sudoeste, seis ml-
lhões dc metros cúbicos de ma-
deira, que rendiam 1 milhão
de dólares mensais de divisas. Os
Habitantes viviam em função da
movimentação desse dinheiro.

Quando chovia, o Município
ficava praticamente Isolado dos
grandes centros produtores, mas
não havia problemas de abaste-
cimento, porque as cidades ar-
gentinas da fronteira forneciam
todos os gêneros alimentícios.

Esgotado o ciclo da madeira
pelo desmatamento de toda a
região, começou a organização
das colônias agrícolas. Depois de
boas safras de hortelã, chegou a
vez do milho, do trigo e agora
da soja. Contudo, o forte da
economia de Foz do Iguaçu pas-
sou a ser de fato o turismo, com
o asfaltamento da BR-469, que
ligava a BR-277. que vem de São
Paulo, ao local das Cataratas.

Esse turista, porém, pouco
freqüentava a cidade, que apre-
sentava um quadro urbano de-
prlmente em comparação com
a maravilha das cachoeiras. O
acanhado núcleo central, com
apenas uma rua asfaltada, a
maioria das ca»as de madeiras,

ven.o entre a Itaipu Binacional.
a Secretaria de Plan-ejamento do
Paraná c a Universidade Fede-
ral do Paraná. Para a execução
desse plano, o Estado e o muni-
cipio estão empregando cerca de
CrS 300 milhões.

Em obediência ao plano, o
sistema viário básico está sendo
impjantado dentro de uma hie-
rarquia de prioridades. O obje-
tlvo principal é unir a malha
urbana de Foz de Iguaçu com as
vilas residenciais de Itaipu, que
se situam a dois quilômetros e
melo dessa malha, de modo que
haja uma integração dos dois
núcleas comunitários.

Para que isso se torne viá-
vel. a Prefeitura já implantou a
Avenida Paraná, que funciona
como eixo de crescimento da
área de expansão urbana. Tra-
ta-se dc uma via arterial, com
duas vias expressas e duas mar-
ginals. No momento só as ex-
pressas estão sendo implantadas,
porque, segundo os estudos, elas
darão vazão ao tr&fego tranqul-
lamente até 1985, sem necessi-
dade das marginais.

A dois anos a área
pavimentada era
de 21 metros qua-
drados e hoje ela
já atinge os 115
metros quadra-

dos. Em termos de área pavi-
mentada esse número talve não
seja muito expressivo, mas se for
feita uma comparação com a
área existente anteriormente a
Itaipu, pode-se dizer que Foz de
Iguaçu tem agora cinco vezes
mais. A verdade é que a cidade
praticamente só tinha uma rua
asfaltada. Agora, tem mais de 10.
E o que é mais expressivo: antes
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O Prefeito de Foz, Clóvis Cunha Vianna,
e o arquiteto Luís Henrique

Cavalcanti Fragomeni, chefe da assessoria,
querem erradicar as favelas da cidade

As fontes normais de abastecimento mio
têm capacidade de produção

suficiente para atender ao novo e voraz
mercado consumidor da cidade
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de se fazer o asfalto, foi Im-
plantada toda tubulação paraesgotos, drenagem pluvial, rede
de água c canalização de rios.

Alóm dLsso. a Avenida Bra-
sil, a mais Importante da cida-
de, foi toda redesenhada e está
recebendo tratamento paisagi.s-
tico c mobiliário urbano bem
desenhado. A idéia é -dar uma
escala humana, capaz de torna-
Ia segmento de encontro de to-
da a população de Foz de Igua-
çu, dentro da filosofia de trazer
o turista para a intimidade da
cidade, porque ainda hoje ele
passa por tangente em direção
às cataratas.

— Pretendemos com Isso que
o pessoal viva mais a cidade e
divulgue mais a cidade de Foz
do Iguaçu. Que ela nâo seja, em
comparação com as cataratas,
uma cidade pejorativa e que
atende também à sua vocação
que é o turismo — Luis Henrl-
que Cavalcanti Fragomcri, che-
fe de Assessoria de Plar.ejamen-
to da Prefeitura.

Mas na realidade, apesar de
todo o esforço que vem sendo
feito pelos técnicos da Prefei tu-
ra, Foz do Iguaçu ainda é uma
cidade, em termos urbanísticos,
bem estranha. Basta diz^r que
ela é a única cidade de interior
em que a Igreja da Matriz não
está localizada na praça. E a
Impressão que se tem é que o
povo parece que se esconde. Não
existe um ponto de reunião.

E nem poderia ser de outra
forma. Afinal, a grande maio-
ria da população de Foz de Igua-
çu foi sempre de forasteiros.
Agora mais do que nunca, com
a chegada de 50 mil novos habi-
tantes procedentes de vários
cantos do pais para a constru-
çáo da hidrelétrica.

Antes de Itaipu, a popula-
ção urbana fixa se dividia nos

militares que servem no Batalhão
de Fronteira, peruanos comer-
clantcs da Avenida Brasil c uma
classe semlmarginal que vive
de pequenos contrabandos. Com
cxcsçáo dos funcionários das
agencias bancárias, dos proprle-
tários de hotéis e de alguns ofl-
claU do Exército, praticamente
não havia classe média cm Foz
do Iguaçu.

A cidade ainda não tem um
teatro, nem desenvolve qualquer
atividade cultural, por mais mo-
desta que seja. Um tímido es-
forço em favor do desenvolvi-
mento da cultura local é feito
pela única rádio do município,
a Rádio Cultura, que transmite
em gravação a programação cul-
tural do MEC. quase sempre aba-
fada, sobretudo à noite, pelas
emissoras argentinas e para-
gualas curiosamente mais po-
tentes.

O único semanário da ci-
dade tem menos prestigio que-
um jornal editado na Cidade
vizinha de Cascavel. E os jor-
nals do Rio de Janerio, Sáo
Paulo c Curitiba só chegam a
tarde; são avidamente dLspu-
tados somente pelo pessoal de
nivel técnico das construtoras
de Itaipu e algumas poucas II-
deranças locais.

Os dois cinemas de Foz oxi-
bem filmes bem antigos, mas
conseguem filas extensas, quan-
do Teixclrinha é o ator princi-
pai. E dos três clubes, apenas o
Country Club pode ser conside-
rado social.

Como ocorre com toda cl-
dade do Interior, o grande dt-
vertimento da população local
parece ser a política, embora o
prefeito seja de livre nomeação
do governador do Estado, por
ser Foz do Iguaçu cidade de

fronteira, enquadrada dentro
das chamadas zonas de .segu-
rança nacional.

Com cerca de 30 mil eleito-
res, o município tem uma cama-
ra com nove vereadores, cinco
da Arena e quatro do MDB. Um
fato curioso: a presidente da
Câmara, o Vereador arcni.sta
Evandro Peres Teixeira, proprle-
tárío da Farmácia Teixeira, te-
ve contra a sua eleição para a
presidência da Câmara os qua-
tro votos do seu Partido, dados a
um outro proprietário de far-
macia, o arciusta Favro Fuad.
O Vereador Teixeira foi eleito
com os votos dos quatro verea-
dores do mdb.

A Profi aura contratou as
serviços especializados de uma
Urina paulista, a Mosca, para a
coleta do lixo e limpeza das
ruas. Mesmo a^stm, a cidade
ainda não conseguiu livrar-se
do po vermelho, que dá um per-
manente aspecto de imundicle
às ruas, ás 1 achadas das casas,
aos veículos era geral, lmpreg-
nando, ainda, os colarinhos
masculinos e 00 pés femininos
desprotegidos pelos tamancos e
sandálias abertas.

Esse pó, que se constitui no
terror das donas de casa. se-
gundo o desabafo de uma delas
recém-chegada a cidade, é ca-
paz de desmoralizar tod:u> a.s
provas de brancura das diferen-
tes marcas de sábâo-òm-põ que
bombardeiam a programação
das emissoras de televisão.

O 

ciclo de Itaipu
mais uma vez velo
provar antiga lro-
nla que define o
fenômeno da ex-
plosão urbana co-

mo sendo tudo aquilo que acon-
tece enquanto os téclcos plane-
jam. E surpreendeu a cidade

I desprcvenlda em termos de
abastecimento de gêneros «11-
mentidos, sobretudo, no ramo
dos hortlgranjclros.

Os p.anejadorcs acredita-
j ram que o abastecimento de Foz
I de Iguaçu poderia ser resolvido
[ facilmente com a instalação de

dois supermercados da Cobal.
um na Vila Residencial de Ital-
pu e o outro na cidade. E assim
subestimaram a realidade lo-
cal. Embora a terra seja boa pa-
ra o cultivo dos hortlngranjr'.-
ros, os agricultores da região
tém a tradição do cultivo do ml-
Iho, do trigo c da soja.

MaLs do que Isso. Os plane-
j a dores parece terem errado
também na avaliação da deman-
da. A verdade, e que a cidade
está exigindo uma soma multo
grande d: produtos alimentícios,
nâo só jxirque os seus 5Q hotéis
vivem praticamente cheias o
ano todo, como também a Uni-
con —a principal empreteirade
Itaipu — Já fichou quase 10 mil
empregados.

Na realidade, as fontes nor-
mais d: abastecimento, situadas
cm Mateiandia. Mcdlaneira c
outros municípios próximos de
Foz de Iguaçu, não contam com
capacidade de produção sufi- 

'•
ciente para atender ro novo e
voraz mercado consumidor, que
se instalou com a construção da
usina de Itaipu.

Basta dizer que se os em- :
preíteíros da Itaipu decidirem 1
inciuír no cardápio um ovo Isso í
implicaria no fornecimento, jnum só dia, de nada menos que í
10 mil ovos. que nâo poderiam ]ser comprados nessa quantida- ,
de, na região. As poucas gran- j
Ja-s instaladas nas proximidades jnào tòm sistema empresarial e 1
se revelaram Incapazes para su- jprlr o mercado local.

ExLste, ainda, uma dlflcul-
j dade burocrática que Interfere

negativamente no abasteclmcn-
¦ to de Foz de Iguaçu e que só
| agora parece contornada. O ge-
í rente da Cobal cm Foz de Igua-
! çu está obrigado a fazer suas

compras na Ccasa de Sáo Pau-
! Io, distante cerca d? mil quilo-
. metros, o que preliupede a ma-' nutençfio de estoques regulares.

É por essa razão que as pra-
j teieiras dos supermercados da
1 Coba! estão quase sempre vazias

c, eventualmente, falta determi-
naUo produto, como frango, lei-
te. ou macarrão, prlncipalmen-
te, nos finais d? semana.

Os outros dois í-upermerca-
das da rede particular são leva-
dos a fazer o gros.so de suas
compras em Curitiba, distante
720 quilômetros. Tanto no Caso
da Cobal, como no caso da rede
particular, o nlto custo do trans-
porte influi também no preço
dos gêneros alimentícios. A con-
squiincla é que tudo é mais ca-
ro em Foz de Iguaçu. Um sim-
pies pé de alface, por exemplo,
custa o absurdo de CrS 12.00.

O Sr Ennes da Rocha, ex-
professor que abandonou o ma-
glstério local para assumir a
gerência da Rádio Cultura de
Foz de Iguaçu, afirma que o
abastecimento do Município em
determinadas ocasiões "chega a
preocupar".

Antigamente você fazia com-
pras no supermercado tranqui-
lamente. Dava até para discutir
os ângulos mais emocionantes
do Jogo passado. Hoje sç você
não se cuidar, o carrinho ds
compras quc você acabou de
preparar para levar para a sua
família Já está nas mãos de ou-
tro. na caixa pagando. Quando
você leva a mão ao balcão pa-ra rotirar a mercadoria, pode ti-
rar a mão porque o outro Já es-
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Hoje não há uma só casa para alugar em Foz do Iguaçu. E a
Vila Residencial dv Itaipu também está totalmente lotada

tá com a dele em cima. Ou vo-
cê pede desculpas e leva a mer-
cadoria, ou vai ter que deixar
para ele, — Ennes da Rocha.

Várias soluções para os pro-
biemas de abastecimento, entre-
tanto, Já estão sendo persegui-
das pelas autoridades municl-
pais e federais. A rede parti-
cuiar vai ser estimulada a au-
mentar o número de supermer-
cadas. A Pr.-feitura Municipal,
com a ajuda da Itaipu Binado-
nal, prepara-se para construir
no centro comercial um grande
mercado, o Varejào, como será
chamado, para que os produto-
res possam trazer os seus pro-
dutos e colocá-los a preços mais
baixos para a população.

O Ministro WILson Sousa
Aguiar, representante do dire-
tor-gcral da Itaipu em Foz do
Iguaçu, entendeu-se com a dire-
çào do Núcleo Colonial do INCRA
situado a 40 quilômetros do
município, para que as 260 ta-
milias de agricultores lá instala-
dos, voltados no momento para
a cultura. (Ja, soja e do trigo,
passem a se dedicar exelusi-
vãmente t plantação de hortl-
granjeiros. A produção seria In-
tegralmente vendida à popula-
çáo através do Varejáo.

A cidade ganhou um prédio
moderno para a Instalação do
seu Corpo de Bombeiros, poisaté há pouco dependia da guar-
niçào de Cascavel — ia 100 qul-
lómetros de distancia» para de-
belar eventuais incêndios. E fo-
ram desapropriados 166 mil
metros quadrados da área, que
fica entre Foz e a Vila Residcn-
cia! de Itaipu, para a Instalação
de órgãos dos Governos federal
e estadual diretamente relaclo-
nados à construção da htdrelé-
trica.

No setor de telefonia. Foz
I do Iguaçu Já está na terceira

etapa de Implantação de três mil
novos terminais, com a aplica-
çào de mais de CrS 6 milhões
de cruzeiros. E na melhoria do
atendimento de eletricidade es-
tão-sendo Investidos quase CrS
15 milhões de cruzeiros.

Para enfrentar o ciclo de !
Itaipu em termos de abasteci- í
mento de água e saneamento bá- i
slco, a Companhia de Sanea- '¦
mento do Paraná — Sanepar — !
vai entregar em agosto, ou se-
tembro, o novo reservatório e i
adutoras com capacidade paraatender 120 mil habitantes. !
Atualmente, o abastecimento e :
bastante precário. Foz do Igua- :
çu tem só 15% da sua popula-
çào servida por rede de água. jMas num só ano, a Sanepar já
construiu 50 km do total de 200 '
km de rede de água, necessários '
para atender ao crescimento po-
pulaclonal que a construção da
hidrelétrica vai trazer.

Em matéria de saneamento, '¦
só a antiga malha pioneira da '
cidade contava com rede de es- {
gotos, o que correspondia a ape- I
nas 8% da população. Também j
num só ano de atividade, a Sa- |
nepar Jà implantou 30 km de '
rede de esgotos, que servem ago- I
ra 30% da cidade. A previsão de
necessidades, contudo, é de 150
km de rede.

Nos campos da saúde e da
educação, os Impactos do fenô-meno Itaipu também estiveram
muito abaixo das previsões ofi-
ciais. Com relação a saúde, o
atendimento é bem deficiente.

A Santa Casa de Mlserlcór-
dia c a maternidade municipal
não estão dando conta. Na prl-meira, as enfermarias estão lo-
tadas. Muitos doentes sáo alo-
jados em colchões distribuídos
pelos corredores. A Prefeitura
de Foz de Iguaçu está tentando
um financiamento Junto a Cal-
xa Econômica para a ampliação
da Santa Casa, de 80 para 150
leitos.

O atendimento médlco-hos-
pltalar foi, contudo, bastante
melhorado com a Inauguração

do posto do INPS, instalado em
prédio moderno, construído cm
umipo recorde, que tem capacl-
dade para atender mil cônsul-
tas diárias.

No setor de ensino, as me-
lhorlas, embora náo tenham
acompanhado o ritmo das ne-
cessldades, foi expressiva. A
capacidade escolar foi aumenta-
da cm 81 por cento e no ano quevem o acrésclme devera atingir
1-3 por cento.

A principal dificuldad: do
ensino em Foz do Iguaçu, se-
gundo as técnicos municipais.
decorre mais da falta de profes-
sores do que propriamente do
saias de auia. Isto porque está
oeonendo um êxodo de mestres
para os serviços burocráticos
das empreiteira^ de Itaipu. ban-
cos e empresas comerciais queestão .->e instalando no Munlci-
pio em razão da expectativa d:
negócios gerados pe^as obras da
construção da usina, que pagam
saianos mais compensado! s. s.

ESSE 

é um problema
que afeta também
outros órgãos da
municipalidade, for-
cada a manter um
nível salarial maior

do que vigora em prefeituras áz
outros municípios do Estado do
Paraná, com arrecadação ma s
elevada, para evitar a çvasào de
motoristas, oficiais administra-
tivos c até mesmo dos serventes.

Isso ainda náo e tudo. A
Prefeitura de Foz do Iguaçu tem
uma bem estruturada organiza-
ção administrativa, introduzida
pslo Plano Diretor. Entretanto,
nem todas as funções puderam
ser s preenchidas também cm
conseqüência do problema sal.i-
rio.

— Tem sido difícil para a
Prefeitura trazer técnicos uni-

1 versitárlos de fora. mesmo pa-
! gando um salário entre CrS 12
i e CrS 15 mil. porque os aluguéis
! aqui sào pesados e o custo de
: vida bastante elevado. — Luis
; Henrique Cavalcanti Fragomeni.

I Chefe da Assessoria de Plane-
1 Jamento da Prefeitura.

Apesar de todas as dlflcul-
í dades de pessoal, a administra-
j ção municipal, sustentada nos: modernas modelos administrati-

1 vos introduzidos pela presença
de Itaipu, conseguiu aumentar a

i arrecadação de CrS 6 milhões c
j 400 mil cruzeiros, em 1974. pa-ra CrS 55 milhões de cruzeiros

fstímados para 1977.
Na verdade, malgrado todos

os problemas urbanos trazidos.
as lideranças representativas de
quaso todas as camadas sociais
da população mais antiga, aílr-
mam que "a construção da Usi-
na de Itaipu foi a melhor coisa
que poderia ter acontecido para
o município."

Um ex-motorista de táxi.
Sr João Carvalho da Silva. 46
anos de idade, nascido cm Ere-
chlm, no Rio Grande do Sul. e
que chegou a Foz em 1967 ".so
com a roupa do corpo e muita
díspastção para traba:har", diz
que "Itaipu é o lençol de ouro
de Foz de Iguaçu". E tem razão
para essa euforia. Ele como mui-
tos outros formam a geração
dos novos-rleos da cidade.

Em cinco anes, logo que se
começou a falar em Itaipu. João
Carvalho da Silva, "de Investi-
mento cm investimento" conse-
guiu comprar três táxis, um res-
taurante e uma chácara, que
lhe custou apenas CrS 220 mil
cruzeiros e que hoje está ava-
liada em nada menos que CrS 6
milhões de cruzeiros.

E sou filho mais velho. Sadi
Carvalho da Silva, com apenas
24 anos de Idade. Já é proprle-
tãrio de uma cadela de lojas de
vestuário cm Foz do Iguaçu e
no Município vizinho de Casca-
vel. Tudo Isso — segundo a in-
génua e curiosa explicação eco-
nòmíca dada por João Carvalho
da Silva — "graças ao ágio de
IUtpu".
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I O» Amorai de um» loura, f.lme do Miloi lomiar) .T"^P^Í^\ //2V 3»Ar (mesmodiretor dc Um Estranho no Ninho a Procura Insaciável), *** faT-m) )^\ JkvJrfX1" ,er< exibido ho|e, em Kiuo única, no Cinacluba J W|@ft^sN\ JÈÜÊif ]1 Studio-43 da Aliança Francesa da Copacabana. /^ ^E^ /TlCS) >\ -MÍ§& 
fêlP

vinema. / f XèjWjm.}
ESTRÉIAS

ROOOfAO (Rogopae, lavlameci II Carvallo), filma dividido
•m quatro episódios: Integridade (lllibataiia), dt Roberto
Rostelllni, O Novo Mundo (II Mondo Nuovo), dt Jtan-luc
Godard, A Ricota (Ia Ricotta), de Píer Paolo Paiolinl o A
Galinha do Vitlnho (II Palio Ruipante), dt Ugo Gregorettl.
Com Roíiana Schiaffino, Bruce Balaban, Alexandra Stewart,
Jean-Marc Bory, Oraon Welle», Mario Ciprianl. Laura Belti,
Uoo Togna«l e liia Gailoni. lido-2 (Praia do Flamengo,
72 - 245-8904): ISh. 17h20m. 19h40m. 22h. (14 anos).
Produção (talr>(rance»a lançada com 15 anos da atraso. O
epiiódio do Rossellini aborda a paixão que uma secretária
provoca durante viaaem aérea. O episódio de Godard vé
o único homem não contaminado por uma auperexplosão
atômica. O da Pasolini moitre uma ocorrência Iraplcômica
durante filmagem da Paixão de Cristo t o de Gregorettl
focaliza um matrimônio em meio ao boom econômico.
ROCKY - UM IUTADOR (Rocky), de John G. Avild.ea
Com Svlvester Stallone. Talia Stiire. Burt Youno, Carl Wea*
ther» t Burgets Mcredith. Odaon (Praça Mahatma Gandhl,
2 - 222-1508): 13h, 15hl5m, )7h30m, 19h45m, 22h. táo
luii (Rua Machado de Assis, 74 — 225-7679), Roxi (Av.
Copacabana, 945 - 236^245). Tijuco (Rua Conde dt Bon'
fim, 422 - 288-4999): a partir dat 15h)5m. (16 tnos).
Rocky Balboa, chamado o Garanhão Italiano, vivo do tx-
pedientei precário» (cobrador de agiota, lutador do boxe
om clubes) num bairro pobre da Filadélfia. Tem a arando
chance quando o campeão mundial de boxe decide desa-
fiar um desconhecido em demagógica homenagem ao Bi-
centenário da Independência doa Estadot Unidos. Premiado
com Oscar nas categoria» filme, diretor o montagem.
¦fc-fc-fr Embora o roteiro de Stallone repita siluaçõe» da
diversos filme» (o personagem tem muito de Marty e um
pouco do Marlon Brando de Sindicato dt ladrões), tua
crença no personagem, adequação ao tipo, as excelente»
caracterizações da galeria humana e a sensível direção dt
Avildsen fazem de Rocky um trabalho muito Interestantt
(E.A.).
CONFISSÕES DE UM TIRA (Un File), d. Jacque. Derey!
Com Jeenloui» Trintgnant, Alain Delon. Renato Salvatori,
Maurice Barricr, Marco Perrin e Claudine Auger. Palácio
(Rua do Paiseio, 38 - 222-0838), leblon.I (Av. Ataulfo
do Paiva, 391 - 247-2668). Caruto (Av. Copacabana, 1 362
— 227-3544) Ópera-] (Praia de Botafogo, 340 — 246-7705),
Tiiuce-Palece (Rua Conde de Bonfim, 2)4 - 228-4610):

DELITO Di AMOR (DoRHo oVAntore), dt lulgi Comencini.
Com Giuiiano Gemma o Stefenia Sandrtlli. Cinema*. (Av.
Prado Júnior, 286 - 275-4546). Cineme-3 (Rua Condo do
Bonfim, 229): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h.
lldo-1 (Praia do Flamengo. 72 — 245-8904): a partir daa
18h20m. (16 anos). O relacionamento tnlre uma operária
vinda da Sicilie t um colega milanèt numa cidade pró-xlma a Milão, paralelamente ao problema da poluição in-
dustrial que ameace toda a comunidade. Produçáo italiana.
T^w-fr Mais que uma timple» love story operária uma
análise lúcida a pungente da alienação de Carmela, ten*
tando sobreviver como ser humano integral na bruma in-
dustrial milanesa, entre as hora» de trabalho na linha do
montagem. Honesto aem aer esootante. um perfeito exem-
plar do cinema Italiano mai» oeneroso. (CM,).
VINGANÇA DO ALÍM (Shadow .1 tht Hawk), do Georgo
McCowen. Com Jan-Michael Vincent. Marilyn Haiwlt, Chief
dan George. Pia Shandel t Marienne Jones. Pathó (Praça
Floriano. 45 - 224-6720): dt 2a. a 6a., á. 12h. 14h. lóh,
18h, 20h, 22h. Sábado t domingo, a partir da» 14h. Pa-
ralodoa (Rua Arquia» Cordeiro 350 — 281-3628): 15h
17h, 19h, 2lh. (16 ano»).

^ 
Aventura de horror aproveitando desinspiradamento o

mitologia Indígena norte-americana. Soporlfero. (CM.).

CONTINUAÇÕES
ANA E OS IOBOS (Ana y los lobo»), de Carlos Saura. Com
Geraldine Chaplin, Fernando Fernán Gomez, José Maria
Prada, José Vivo e Rafada Aparldo. Cinema*! (Rua Raul
Pompéia, 102 - 247-8900), Studio Paistandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 - 265-4653): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos).
"Tf"*-*"^ Ella história, narrada num clima entre o na-
tural e o pesadelo, começa com a chegada de uma jovemestrangeire a uma casa isolada o toda pintada de branco
par cuidar da educação de três meninas. AI ela conheço
a avó das criança» (uma velha paralítice que guarda
brinquedo» o roupinha» dos filhos em velha» caixa» de
papelão), o pai (que »ó pensa em »exo) o os dois tios:
um le fecha numa gruta para buscar a purificação o o
outro, colecionador de uniforme» o arma» militares, dirige
a casa com pulso forte. (J.C.A.)
O INQUILINO (The Teneni). de Romen Polanski. Com Ro-
man Polanski, Isabelle Adjani, Shelloy Winters, Melvyn
Douglas, Jo Van Fleel, Bernard Fresson, Llll Kedrova o
Claude Dauphin. Condor-Copacabena (Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 - 255-2610), Rio (Rua Conde de Bonfim, 302
254-3270), Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532), Pex (Rua Visconde de Pirajá, 351 — 287-1935):
14h30m, 17h, I9h30m, 22h. (16 anos). No Rio até quarta.
•fc-fc Um |ovem polonês (interpretado por Polanski), que
acaba de adotar a cidadania francesa, aluga um epertemen-
to om Paris t começa a ser vítima de uma fantástica per-
•eguiçáo de todo» os outroa moradores. Repetição um
tanto vaidosa, dat características habitualmente encontrada»
noi filme» de Polanski, um pouco de comédia misturada
o um clima de terror. (J.C.A.).
PÂNICO NA MULTIDÃO (Two Minuto Warnlnt), de lerry
Peerce. Com Charllon Heslon, John Cassavetes, Martin Bal-
»em, Beau Bridge» o Mariyn Hassett. Art-Copacabana (Av.
Copacabana, 759 - 235-4895). Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 - 288-6898), Art-Méier (Rut S. Rebelo, 20
— 249-4544). Art-Madureira (Shopping Center de Mado-
reira). Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 222-6409):
14h40m, 17h, 19h20, 21h40m. Aos sábedos, sessõc» á
meia-noite, no Art-Copacabana. (18 anos).
M Talvez a pior de todas as recentes tentativas de con-
vencer a platéia da necessidade de um forte e absolutamen-
te livre sistema de segurança, com poder para matar qual-
quer suspeito. Pior porque o filme insinua todo o tempo
que o assassino é um homem comum, como nós na pia-
teia, que enlouqueceu o «em mai» nem meno» resolveu
matar as pessoa» que te divertiam eom um futebol ame-
ricano. (J.C.A).

A MONTANHA ENFEITIÇADA (Escap. te Witch Mountain),
da John Houg. Com Eddie Albert, Ray Milland, Donald
Pleasence e Kin Richards. Copacabane (Av. Copacabana, 801
- 255-0953), América (Rua Conde de Bonfim, 334 -
248-4519): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 15h, 17h, 19h, 21h.
(Livre). Comédia da produção Disney. Duas criança» órfãs,
originárias de outro mundo, são tidas como bruxo». Prod.
americana.
¦^(¦M Distraído e inofensivo para a» criança», na medida
om que os papais aceitarem como natural a conformada
versão (Disney do pirralho que, bem (ou »uper) dotado, não
deixa de ser comportado). (CM.).

O SELVAGEM (Lt Sauvage), de Jean-Paul Rappeneau. Com
Catherine Deneuve, Yves Montand, Luigi Vannucchi, Tony
Roberts e Dana Winter. Vitória (Rua Senador Dantas, 45 —
242-9020, leblon-2 (Av. Ataulfo de Peiví, 391 - 227-7805):
13h40m, I5h45m. 17h50m, I9h55m, 22h. (16 anos). Aven*
tura numa ilha deserta da América Latina. Prod. francesa.

? Aventura divertida em parte pela repetição de re-
curso» de interpretação tradicionai», em parte pelo ritmo
égll da narração, cenli*ta m doi» persontgn» aceito»
com facilidade pelo espectador da cidade grandet um
homem • uma mulher qut deixam o mundo programado
pele razão a se refugiam numa ilha deserta para vlvtr

6 pela emoção. (J.C.A.).

CINCO DIAS DI CONSPIRAÇÃO (St. In»), de J. Leo
Thompson. Com Charles Bronson. Maximiliam Sc.Uü, Jsí-
queline Bisset, John Houseman e Harry Guardino. Scala
(Praia de Botalogo, 320 - 246-7218): UhIOm, 16h05m,
18h, I9h55m, 2lh50m. Santa Alice (Rua Barão de Bom
Retiro, 1095 - 201-1299): de 2a. a 6a. ás 17hl0m, I9h
05m, 21h. Sábado e domingo, a partir das 15hl5m. (14
anos!. Um jornalista aceita missão confiide por um mitlo-
nário a te envolve nume treme de assassinato*. Prod.
americana.
•^¦^C Um filme com Charles Bronson, mas sem o ihaw
de violéncia-pela-viclènoa habitual. Uma história policial

Irônica, com alguns personagens curiosos, e, sobretudo, a
lotogralia do venranitiimo Lucien Ballard. (E.A.)
ALELUIA GRETCHEN (írasil.iro), de Silvio Back. Com Car-
los Vereza, Míriam Pires, Katt Hansen, llllan lemmerlz,
Selma Egrei o Sérgio Hingsl. Jóia (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
?¦fc-A- A trajetória da família Kranz, imigrantes alemiei
que chegaram ao Sul do Brasil pouco antes do começo ds
guerra, até oi diat do ho|e, passando pela volta do filho
mait jovem ao exército nazista, pelat llgaçõei com o In*
tegralismo o o contato com criminosoi do guerra am fuga,
not anoi 50. (J.C.A.)
REDI Dl INTRIGAS (Network), da Sidney Lumet. Com Faye
Dunaway, William Holden, Peter Finch o Robert Duvall.
Veneio (Av. Pasteur, 184 - 226-5843). Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145 - 264-2025): 15hl5m, 17h30m, 19h
45m, 22h. (18 anos). Um veterano jornalista de TV, demiti-
do por seus patrões de UBS, anuncia ao público em meio
ao telejornal que vai cometer luicídlo durante e próxima
emissão. Sua atitude aumente o índice dt audiência o lava
a rede a explorar teu» desabafo» violento» o transformá-lo
nume espécie da profeta apocalíptico, catalisado! daa frv»-
traçõa» coletiva»,
??-A-fc Uma história excelente do Peddy Chayefsky,
fértil em lance» de humor amargo bem conduzido por
Lumet. A critica á erosão da vontade da» mas»»» pela IV
tem uma veemência inédita no cinema. (IJLJ
TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE (Al tht ProaMenft
Men), de Alan J. Pakula. Com Dustin Hoffman, Robert
Redford, Jack Warden, Martin Balsam, Hal Holbroock o
Jason Robards. Coral (Praia de Botafogo, 316 — 246-72l8)i
14h, 16h35m, 19hl0m, 21h45m. (14 anos). O trabalho
de Inveitigeçáo jornalística quo levou do aparentemente
rotineiro episódio de invasão do um escritório do Partido
Democrata, om Washington, à descoberto da corrupção
gigantesco na equipe Nixon o do envolvimento dos órgão»
de legurança no escândalo Walergate, que provocou a
queda do Piotidente. Prod. omerican».
¦MíMt Admirável demonstração da Importância da li-
bardada de Imprense na defeso da taúdo política o moral
da» naçõe». Fiel adaptação em ottilo sem,documentário do
livro do» reportara» Woodwerd o Bernstein, com dima
digno do» melhore» thriller». (E.A.).
DONA FLOR I SEUS DOIS MARIDOS (Breslleiro) do Bruno
Barreto. Com Sônia Braga, José Wilker, Mouro Mendonça
o Nelson Xavier. Império (Preço Floriano, 19 - 224-5176):
13h, 15hl5m, 17h30m, 19h45m, 22h. (II inos). Versão do
romanco do Jorge Amedo. Do como Oona Flor, professora
do culinária baiana, o seu marido Vedlnho, jogador, bobe-
dor o emente infaligável, tio aoparado» pela morto o vol*
tam a enconlrer-jo do maneire intólita apót o casamento
da mulher com um responsável fermecéutico.
•**** O» Intérprete» (Wilker o Mendonça principal-
mente) tão o» destaque» deste filmo quo oxigo dele» um
ligeiro exagero para escapar ao tom natural, o deixar
mais claro para a platéia o tom do fantasia que to insinua
logo na primeiro cene, um domingo do carnaval. (J.C.A).
?•?t Excesilvamente respeitoso onto o legendário bett
•eller, o |ovem cineasta do Tatj a Garota o A litrele lobo
realizou aeu trabalho mai» acadêmico, dirigido com fria
correção um elenco em quo »o destacam Mauro Mendonça,
Sônia Braga (repetida) o coadjuvante» como Dinorah Brillen-
li e Nelson Xavier. Feito humor ao cineasta, espedalmontt
no retorno de Vadinho. Em destaque ospecialt a combina-
ção musical de Chico Buarque, Franci» Himo o a direçáo
de arte de Anísio Medeiros. (E.A.).
ASSASSINATO POK MORTE (Murder íy Death), do Robert
Moore. Com Eileen Brennan, Truman Capota, Jame» Coco,
Peter Falk, Alec Guineis, Elsa Lanchester, David Nivtn •
Peter Sellers. Reme-Sruni (Rua Vitcondo do Pirajá, 371 —
287-9994), Bruni-Cepacabene (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908), Bruni - Tijuca (Rua Canelo do Bonfim 379 —

268-2325): 14h. lóh. I8h. 20h. 22h. (livre). Milionário
excêntrico envio eo» cinco maioree detetive» do mundo
convite "para 

jantar o assassinato". Em meio o brinca-
deites, quo põem em risco o vida do» convidado», anuncia
que dará 1 milhão do dólarti a quem descobrir o res-
punsável por um assassinato quo ocorrerá à meia-noite.
Produção americana.

?¦?t Neste vale-tudo em busca de humor, o roteiriste
Neil Simon passeie durante uma hora a 35 minutos pelo
fio-de-navelha que é gozar a parafernálle de truques da
novela policial e (indiretamente) personagens famoso» co-
mo Hercule Poirol, Nnk Charles o Charlie Chan. Um es*
petáculo divertido o (com exceção de Truman Capote)
esplendidamente Interpretado, ao qual o estreante Robert
Moore nem «empre »oube dar o tempo o e atmosfera
adequados. (E.A).
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13h20m. 15h30m. 17h40m, 19h50m, 22h. Madureira-I (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 - 390-2338). 15hl0m, 17h20m,
19h30m, 2lh40m. Olaria: 14h50m, I7h, 19hl0m, 2lh20m.
(16 anos). Baseado no livro do policial Roger Borniche
esto filmo francês focaliza lua luta do eno» para capturar
um assassino, recordista de roubos, Emilo Buisson.
O OATO MAMMONE (II Oatta Mammano), de Nando Cl-
coro. Com Lendo Buzzanca Rossana Podtstá e Gloria Gui-
de. Nata (Rua do Passeio. 78 - 222-1097). 10h20m,
12hl5m, MhlOm, I6h05m, 18h. 19h55m, 21h50m. Ópera 2
(Praia do Botafogo. 340 - 246-7705), Carioca (Rua Condo
do Bonfim. 338 - 228-8178): UhIOm, 16h05m, 18h,
19h55m, 2lh50m. Imparatar (Rua Dia» da Cruz, 170 —
249*7982): I5hl5m 17hl0m, 19h05m, 21h. Rolário (Rue
leopoldina Rego. 52 — 230-1889): de 2a. a éa., a partir
da» I7hl0m, tábado o domingo, o partir da» 15hl5m.
(18 ano»). Comédia italiana. Na Sicllla. um cidadão muito
cioso do iuo reputação viril recorro o expediente» deses-
perado» a fim do ter um filho depoi» do iate ano» de
catado.

Uma estréia com 15 anos de atraso:
Rogopag, filme em quatroepisódios afrigidos por Rossellini,

Godard, Pasolini e Gregoretti. O título
é uma brincadeira que junta partedos sobrenomes dos cineastas

REAPRESENTACOES
DUELO DE GIGANTES (Mlssouri Breaks), de Arlhur Penn.
Com Marlon Brando, Jack Nicholion, Randy Quaid o
Kalhleen lloyd. Ricamar (Av. Copacabana, 360 - 237-9932):
15h, 17h20m, 19h40, 22h. (18 anos). Brando é um gran-
de matador profissional contratado para liquidar ladrões
de cavalos que perturbam o orgulhoso poder de um
rancheiro cuja filhe se apaixona pelo líder da quadrilha,
Nicholson. Wotlern com humor. Produçáo americana. Até
domingo.

^"^W Western baseado principalmente no estrclismo de
Brando (excelente) o Nicholson (nem tanto). O roteiro
•acrifica parte da verotsimllhança para fazer humor a qual-
quer custo, no contexto brutal de uma fronteira »em lei.
Ma» Penn consegue o proeza de cativar com a força de
leu estilo. (E.A.)
¦fC"^f Oj tredicionaíi personagens do wettern americano
vistos com um ligeiro toque de ironia. O pistoleiro con-
tratado para fazer justiça mata a sangue-frio, mas o ban*
dido mai» lenslvel, *é incapaz de lazélo. E os ladrões
de cavalo sáo enforcado» em campos floridos, diante de
mulheres • crianças num piquenique, com toda a natu*
ralidade, porque, como diz um doi personagens, morrer
é colse muito simples o fácil. (J.C.A.)

A NOVIÇA REBELDE (The Sound of Music), de Robert
Wlse. Com Júlio Andrew» o Christopher Plummer. Slu*
dio-Tijuie (Rua Desembargador Isidro, 10 — 268-6014):
15h, 1 Bh, 21h, (livre). Adaptação musical da história de
A Familia Trapp. Até domingo.

"?t-^í Amável music#l com elementos de comedi* « dra-
me romântico. (CA.)
UMA JANELA PARA O CÍU (A WlnJow to the sky), clã
larry Peerce. Com Mar.lyn Haiictt, Beau Bridget. Belinda
Pátria, 88 - 226-7101): <lc 2j. a 6a. ãi lóh, I8h, 20h,
J. Montgomory e N»n Martin. Capri (Rua Voluntários di
22h. Sábado e dominoo. ás I5hl5m. I7hl0m. 19h05m,
2lh. (livre). Drama sentimental baseado na história real
de uma esquiadora que ficou peratttica depois de um
acidente * ne sua lula para se reintegrar ativamente na
sociedade.

JÚLIA E SEUS HOMENS (E» War Nicht Die~N.71^11)757
Sigl Rolhemund. Com Sylvia Kristel, JeanClaude Boullier
o Torry Torday. Programa complementar: O Massacro. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2a. a 6a., ás I0hl5m,
13h25m, 16h35m, I9h45m. Sábado e domingo, a partir
dei 13h25m. (13 anos). Rapaz inexperiente se apaixona
por umt emlge de Infância quando passam férias no Norte
da Itália, se revolta quando ela é seduzida por seu pai
e depois recebe iniciação sexual da ama.ile deite. Filme
alemáo-ocidenfel.
¦?f Produção que procura a pornografia com o preteMo
de uma história idiota que e«piora a fama erótica de
Sylvia Kristel e dá a lerry Torday a tarefa de repetir
num trem a façanha scxualacronáutica de Emmanuelle.
(£>.)
A LOJA DO SEXO (Sex Shop), de Claude Berri. Com Na*
thali» Delon, Jean-Piene Marielle, Juliet Berto e Claude
Berri. Alasca (Av. Copacabana, 1.142): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos). A vida de um casal sofre Influência de
um amigo de infância, o marido faz de sue livraria um*
»ex*»hop. Produçáo francesa.
•^C Tentativa medíocre de encontrar um meio-tempo entre
a malícia sofisticada e o tempero pornográfico. (E.A.)

PRESIDIO DE MULHERES VIOLENTADAS (Brasileiro), de Polo
Galante. Com Esmeralda de Barros, Meiri Vieira, Gláucia
Maria, Hugo Bidel e Zilda Maio. Aitor (Rua Ministro Edgar
Romero, 236): I4h50m, 16h30m, 18hl0m, I9h50m. (18
anos). História de promiscuidade o violência ambientada
em um presídio pare mulheres.
*jt Um filme absolutamente idiote, meio termo entre a
pornografia e o íadismo aexual. Muitos palavrões (riscados
da faixa sonora), muitas mulheres s«minuas e toda a icxte
de grosserias sexuais mostradas so indiretamente, para
evitar problemas mais sérios com a Censura. (J.C.A.)

UM OUARTETO MUITO LOUCO (le Grand Batar), de Claude
Zidi. Com Les Charlots, Michel Serrault e Michel Galabru.
Bruni-Grajaú (Rua José Vicente, 56 — 268-2325): 15h. I7h.
l*?h, 21 h. (livre). Comédia francese. Quatro rapazes que
náo comeguem se ajustar a nenhum emprego se oferecem
pvj colaborar com o dono de uma pequena mercearia em
sua guerra contra um gigantesco supermercado que mono-

poliza a freguesia. Alé quarta.
•jf Comédia do* Charlots mais cuidadosa em termo de

produção, mas não podendo fazer o milagre de transfor-
mar os quatro em cômicos. EmbctmmmWmimWtmmm conjunto,
o filme tem alguns bons ejags. (E.A.)

AEROPORTO (Airportl, de Georye Seaton. Com Burt larv"
catler, Dean Martin, Jean Seljcifl. Jacqgeline Bisset, Geor-
ge Kennedy e Holcn Hayes. Condor largo do Machado
(Urgo do Machado, 29 - 245-7374: Uh, lóhsím, I9h,
2lh30m. (14 anos). O suspensa provocado por um pat-
sageiro que coloca uma bomba em um avião, a lim de
provocar um acidente fatal e dcij.er pa>a a esposa o pré*m<o do seu seguro de vida.
¦¥¦¥ O primeiro filme da série que teve como ponto de
par.,d. o romanse de Arthur Hailey. Com alyunt bons
intérpretes e bom nível técnico, lt..'..)

DRIVE-IN

MARATONA DA MORTE (M.r.thon Man), de John Schle-
ginger. Com Dustin Hoffman, laurence Oliv.er, Roy Schei-
der. William Devene a Marthe Kaller. lagoa Oriv.-ln (Av.
Borges de Medeiros. I 42Ó - 274 7999): 20h, 22h30m. 08
anos). Uma trama Internacional com muito suspenso e vio*
lencie envolvendo um velho médico nazista, con-raban-
dista e um Ingênuo estudante universitário. Até quarta.
•fr-fc Sobre um roteiro de William Goldman, a partir de
seu romance homônimo. Schlesir.ger construiu um thriller
de asséptica compotência, com algumas observações curió-
sas sobre a paranóia nova-iorquina. Pnv.lcg.ando o im-
bróglio perseculório que se desencadeia sebre o seu ei-
tudante de História, o cmeasta apenas ameaça uma abor-
dagem coerente do confronto de um intelectual liberal
com a violência absurda que se vé obr.gado a tnfrentar
(CM.)
UM TREM DO INFERNO (Breakheart Pass). de Tom Gries.
Com Charles Bronton, Ben Johnson. R.chard Crenna, JlH
Irelend e Charles Durning. Ilha Auto Cm. (Praia de Sao
Bento — Ilha do Governador): 20h30m, 22h30m. (14 anos).
Western, MiitePOias ocorrências criam um clima de ten;*o
num trem em missão militar. O personagem de Bronson,
que sobe preso como criminoso, assume * liderança con-
tra as forças hostis (bandidos, índios) que infestam a
região. Até emanhd.
¦^í Receita de rotina para cs fás de Bronson, jcvda iem
entusiasmo pelo diretor Gries. O padrão técnico eficaz náo
basta para fazer esquecer o artilicialismo da trama, rotei-
rizada pelo fabricante do best sellers Aluair Maclean.
(E.A.)

MATINÊS

SENHORA - Udo-1: 13h, 14ls40m. 16h20m. (livre).

EXTRA
OS AMORES DE UMA IOURA (lasky Jadne Plavovla-.hy),
de Mi los for man. Com Hana Breithova, Vladimir Meruik#
Ivan Kheil e Jiri Kruty. Hoje, às 2!n. no Cineclube Stu-
dio-43 da Aliança francesa de Copacabana, Rua Duvi-
vier, 43.

Show
TEATRO
NOITADA DE SAMBA - Participação de N.lso.i Cavaqu-
nho, Beianínho, Vera da Portela, Sabrina, conjunto Notso
Samba e Exporia Samba, Zeca de Cufcl e pasnstas. Teatro
Opinião, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119). Todas as
segundas-feiras, às 21H30m. Ingressos a CrS 70,00 • C-S
50,00, estudantil. Hoje, apresentação «sptcial de Cie*
mentina de Jesus e o conjunto Nosso Samba.

POMAR — Concerto dt choro com o grupo formado por
Paulo Romário (piano), René Clcrc (cavaquinho o gullar-
ra), Alberto Gabeira {baixo). Mauro Menezes (violão o
voz), Marcos Dantas (percussão • voz). Aliança Francesa da
Tijuca, Rua Andrade Neves, 315 (268-57981. Hoje e dia
25, ás 2lh. Ingressos a Cri 30,00 e CfJ 20.00, estudsn-
tas.

MOLEQUE GONZAGUINHA - Show da lançamento do IP
de Luis Gonzaga Júnior. Acompanha me mo do conjunto
Modo Uvre: Gilson Perenzzelte (teclados), Fr«d Barbou
(baixo e percussão) e João Cortez (baler<a e perevisáo).
Teatro Joáo Caetano, Pça. Tiradentcs (221-0305). Hoje, ás
2lh. Ingressos a CrS 30.00.

MARACATU ATÔMICO — Show com Jorge Miutner (vo-
lão e bandolim) e Nelson Jacobma (vioUo e guitarra)
ecompanKadot de Chiquinho Azevedo {bateria • pti-
cussão) e Mister X (baixo). Teatro Teresa Raquel, Rua $i-
quelre Campos, 143. Hoje, ás 2lh30m. Ingressos a CrS
30,00.

SEIS E MEIA — Apresentaçáo do Ataulfo Alves Jr. e a
Velha Guarda da Portela, Integrada pelos compositores
Manacéa, Aniceto, Casquinha, Francisco Santana. Argemiro,
Nonato, Iranc, Osmar, Cabeünho, Lincoln, Oümpio, Juçara,
Eunico o e violonista Oscar do» Santos. Direçáo de Sér-
gio Cabral. Teatro Joáo Caeleno, Pça. Tiredonltl (221-0305).
Diariamente, á» 18h30m. Ingressos a Cr$ 12.00. Até sexta-
feira.

JORNAL DEPOIS DE AMANHA - Ou Telejornal Musical do
MPB-4 apresentando o Canto dos Homens. Show com o
conjunto formado por Rui, Militnho, Magro e Aquiles. Par-
ticlpaçáo especial de Bebeto (baixo) e Mario Negrão (ba-
teria). Texto do Adir Blanc( direção de Antônio Pedro,
programação visual do Melo Menezes. Teatro da Galaria,
Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846 e 225-9185). Do 4a.
a dom., 2lh30m. Ingressos 4a. o Cr) 30,00, 5a., 6« . a
dom., a CrS 60,00 o CrS 40,00, estudantes, sáb. o Cr$
70,00 o CrS 50,00 estudantes.

O PEOUENO NOTAVEl - Show com o cantor o comp o-
positor Jucá Chaves. Toalro Cait-Grande, Av. Afranio de

Melo franco, 290 (227-6475). De 5a. a dom, ás 21h30m.
Ingressos a CrS 100,00.

PÁSSAROS DA MANHÃ - Show da cantora Maria Bethan.a
acompanhada do conjunto Terra Trio, formado por Ti
/•Una (ptano), Fernando (contrabaixo) • Ricardo (b-sten*..
Particpeçào especial de PedHnho Albuquerque (guitarra) e
Juarez (sopro. D nação de Fauzt Arap. Cenário e figuri-
nos de Flavio Império. Teatro da Praia, Rua Francisco Sa,
88 (267-7749). Do 4a. a sáb. át 21h30m, dom. ás 19h.
Ingretsos da. o dom. a CrS 80.00 o CrS 40,00, estu-
dantes, 6a. e sáb. CrS 80.00.

CIRCO
GRAN IARTHOIO CIRCUS - Espetáculo com acrobatas.
trjpezístas, equilibristas, cômicos, palhaços, éguas àin-
Cantes, elefantes emestrados, gc ia patinador. Globo da
Morte, tigres, ursos, leopardos e pumas. Capacidade para
cinco ni I espectadores. Av. Presidais! eVarfai, Praça 11.
3«., 4a. e 6a., ás 21h. 5a, ás l/h o 2lh. Sab, ás ISh. 17h
e 2lh. Dom. o feriados, á» lOh, I5h, I7h e 21h. In-
gressos a Cr$ 200,00 (camarote para quatro pessoas), Cr$
50.00 Icadvlra» especiais), CrS 30,00 (arquibancadas adul*
tos) e CrS 20.00 (arquibancadas crianças).

CASAS NOTURNAS
BANDEIRA BRANCA? - Show com Elizeth Cardoso, Jorge
Dòrie, Edu da Gaite, Chiquinho do Acordeon e orques-
tra regida por Edson Frederico, textos de M.llcr Fernan-
des. Direçáo de Bíbi Ferreira. Produção de Manoel \*
lença. Cenecáo, Av. Venceslau Brás, 215 (2664149 e
266-4096!. Aberto do 3a. e sáb. a partir das 19h30 com
aerviço de restaurante e bar e show às 2lh. Ingressos a
CfJ 90,00, sem consumação mínima.

TANGOS PARA O BRASIL - Show de música argentina
com 35 artistas, entre bailarinos, caníorc; a múlfcoi. Mú-
sice eo vivo p*tâ dançar com orquestra típica. No 19 an*
dar do Vivará, Av. Afran.o Melo Franco, 296 (247-7877). 3a,
4a. e 5a., às 2lh30m. éa, sáb. a dom, às 22h30m. Cou*
vert de CrS 100.00.

A VIDA É SÔ PARA CANTAR - Show do cantor W.Ison
Smonal acompanhado de orquestra. Vivará, Rua Afranio
de Melo Franco, 296 (247-7877 e 267-2313). 4a. e 5a, às
23h. óa. o sab, à 0h30, dom, à» 20h30m. Couvert do CrS
100,00, »em consumação mínima.
BRASIL EM TRÊS TEMPOS — Espetáculo dirigido por Caribe
da Rocha. Cenário de Fernando Pamplona, figurinos

do Arlindo Rodrlguo». Coreografia do leda Yuqui. Com
Paula Riba», Nora Ney, Jorge Goulart, Sivuca e Gilda Bar-
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Luis Gonzaga
Júnior
mostra hoje
no João
Caetano o
repertório de
seu novo LP,
Moleque
Gonzaguinha

V VtS Gonzaga Jr. faz hoje /estivo lan-
Mw çamento de seu. novo disco em espe-

^Ê a tàculo no Teatro João Caetano.
^m\^Ê ambos, o LP e o show, se intitulam
Moleque Gonzaguinha, demonstrando que o
compositor e cantor realmente aposentou sua
velha imagem séria e agressiva e a substituiu
por uma atitude que ele mesmo define como
a única compatível com uma pessoa que foi"criado no Rio de Janeiro e que utiliza agora
er.ta vivência de rua para segurar a barra des-
ta realidade. E ela me deu uma alegria de ser,
de estar cada vez mais inteiro nas coisas que
faço. Eu quero agora divertir e me divertir no
palco". Uma linguagem bem diferente para
quem já usou a agressividade como defesa em
apresentações anteriores, e que explica a mu-
dança com a maior honestidade. "Foi a tuber-
culose que me atacou em 1974 e me fez parar

e rever tudo. Deixei então de me enquadrar
numa imagem que foi vendida e perdi o blo-
queio que antes sentia no palco. Hoje, aos 31
anos realmente só faço o que acredito". Nesta
apresentação, na qual obviamente ele deve
confiar muito, Gonzaguinha canta músicas
antigas de seus cinco LPs anteriores e novas
de seu último disco. Entre elas os prováveis
sucessos, aqueles de que o público mais gos-
tou em shows do compositor em teatros nos
subúrbios cariocas e em Sáo Paulo, e que são
Dias de Santos e Silva e Teatro de Revistas.
Nesta última, a presença da nostalgia "de algo
que infelizmente está acabando e que em ou-
tros tempos mostrava com tanta agudeza a
nossa realidade".

M. //. D.

ros, além de bailarinos e grandes orquestras. Shawroom de
Hotel Nacional (Av. Niemeyer, 399-1000). De 3a. a 5a. e
domingo, ãs 21 h. Sexta e sabido, às 2lh30m e 0h30m. En-
Irada a CrS IS0.CO.

ZIRIGUIDUM — Show com Oswaldo Sargentelli, o os
cantores Mano Rodrgucs, Rosana Toledo, Mara Rubíi, Moa-
cir, Iracema, e ai Mulatas que nao Estão no M,ipa. Oba
Oba. R. Visconde de Pirajá, 499 (287-6899 e 227-1289). De
2a. a Sa. e dom., ãs 23h30m, 6a. e sãb., ãs 2)h e lh.
Couvert CrS li O.CO.

SAMBAO E SINHÁ — No térreo, restaurante de cozmha
brasileira funcionando dji l?h ãs 2h, com a participação
dos Cantos Negros e o piano de lucas. No 19 anoar,
O Show Volte ao Brasil em 80 Minutos, de 3a. a dom., ãs
2-tii. Com Ivon Curi, Judy Mi ler e Canarinho. Aberto a

partir das 2lh, com mus'ca para dançar. Couvert de CrJ
I40,00( sem consumação mín-ma. Rua Constante Ramos,
140 —'(256-1871 e 237-5368).

SARAVA — Show e musica ao vivo para dançar, de 2a.
a sãb. a partir das 21h( com £'/ Arcoverde (piano, c-gêo
e voz). Marcos {sax, flauta e percussão), Flammanon (bai-
xo), Dezio (bateria), Tertzínha de Jeius (voz e percussão),
TV- i Adour (voz e percussão). Rio-Shereton He tal, Av.
Niemeyer, 121 (274-1122). Couvert de CrS 50.00.

JAMELÃO — Show do sambista acompanhado pelo con-
junto Renovason. Tijucena( Rua Marquês de Valente, 74.
Se .tas e sab. às 22h30m.

TROPICANA — Discoteca com duas pistas de dença é rnú*
sice ao vivo para dançar e cargo de duas bandas (per-
cussao e metais) e seis ontores-bailarino*. Caneca», Av.
Venceslau Brás, 215 (266-4149 o 266 4096). 6a. o sáb. o
partir das 23h. Ingresso» o CrS 50,00. Dom., das lóh àa
20h para maiores de 14 anos. Ingressos a CrS 30,00.

RINCÃcTÕAUCHO DA TIJUCA - Diariamente uma progra'
mação d*ferente, 3a, — Cy Manifold Show. 4a. — Heien»
de Uma. 5a. — Cauby Peixoto. 6a. — Ba<le do Cuba-U-
bre. Sãb. — Carnaval Como Era Antigamente. Dom. — Os
Músicos fsztm o Show. Rua Marquês de Valença, 82
(248-3663). De 3a. a 5a. e dom, às 22h30m. 6». sáb. ás
23h. Couvert dom. e 3a . CrS 30,00 e de 4a. a sáb, CrS
50,00.

RÍNCáO GAÚCHO DE NITERÓI - De 3a. a dom, às 21h,
mu*>ca ao vivo para dançar com a cantora Miriuzê. Sa.,
apresentação de Catulo de Paula. 6a. e sãb., às 22h30m,
show da cantora Rosita Gonzatoz, Saco de Sao Francisco
(7118181).

FOSSA — Aberta a partir das 19h# com música ao vivo
para d*rtt^ar após 22h. Às 24h, apretenlaçao dos cantores
Ivan El Jaick e Ti to Mddi e do piamsta Ribamar. À lh30m,
o tSow Encontre com Mayse, com a participação de Carlos
Eduardo Dolabclla, Valesca e Ribamar. Texto de Paulo Bc(-
Irão. Direção de Pauto Gama. Rua Ronald de Carvalho, 5:
1235-7727). Couv.it de CrS 120,00, sem consumação mi
nime.

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE - Diariamente, a parti;
das 22h, música para dançar com o jíjteme vídeo-d^sco.
Rua V.sconde de Pirajá, 22 - (287-2579 e 267-0302). Do
2a. a 5a. e dom. Consumação de Cr) 70,00 e 6a., sib. e
véspera de feriado a CrS 140.00.

NÀO DEIXE O SAMBA MORRER - Show liderado põíõ
cantor Silvio Aleixo com passistas e ritmiitas. De 2a. e
sáb, às 23h a lh, dom., ás 24h. Katakombe, Av. Copaca*
bana, 1241, loja 1 (267-7735). Couvort de CrS 100,00, tem
consumação mínima.

A DESGARRADA — Restaurante típico português. Abro
para almoço e (antar, diariamente, a partir das IÍK De
2a. a sáb., às 22h, shom com a cantora Maria Atcine,
Antônio Campos e guitarrista. Rua Barão da Torre, 677
(287-8846).

PIAF — Diariamente, às 21 h. show com o baterista Milton
Banana e o coniunto Fogueira Três, formado por Alfredo
Cardim (piano). Fogueira (baixo) e Gastão Fonseca .re.--
cussão). Participação de Teddy (vocalj. Aos donvngç* a
partir das I7h, programação musical intitulada A Volta do
Beto des Garrafas, com instrumentos e intérpretes d*
sambe • jau que estiveram ligados ao Beco. Aberto pj-e
drínke a partir das 17h. Sem Couvert e sem consumação.
Rua Vitcondo do Pirajá, 497 (267-5377).

BIERKLAUSI — Show diariamente à» 22h, com o conjunto
de Araripe o o» centore» Neg o Wander Silva. Participa- .
ção do cantor Everaldo a Mareei link. Aberto a par-
(ir da» 19h com mútica para dançar. Rua Ronald do
Carvalho, 55 (Praça do lido - 235-7727). Couvert Cr»
40,00.

LISBOA À NOITE - Do 2a. a sáb. a partir da» 22h30m
itiow com o» cançonetistas Paula Riba» a Luí» N'Gambi
a os fadistas Maria Eva a Joáo Fernando. Restaurante aber-
to a partir das 20h. Av. Francisco Otaviano, 21 (267-6629}.
Couvert de Cr$ 60.00.

NEW BRASA SAMBA SHOW N? 2 - M„s ca ao v.vo para
dançar a partir das 21h. Às 22h, show com Ga»olina, ^-
ria de Fátima, passistas e ritmistes. Direção de Ewerion
Braga, las Brasas. Rua Humaitá, 110. (246-7858 e 246-9991)
Couvert de dom. a 5a, a CrS 60.CO o óa. o »áb, a CrJ
80,00, sem consumação mínima.
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

Dando-se crédito à critica americana
tradicional, o velho Missão cm

Moscou merece a atenção do telespectador:
a presença de Michael Curtiz na direção

— em periodo saudável — e o
recrutamento de um elenco eficiente,
embora sem estrelas, é dado positivo;

em contrapartida, os esquemas de
produção hollywoodiana sobre

biografias, na época, c dado negativo.
Resta conferir. Mesmo porque, o

resto da programação tem pouco de
indicávcl; alem da repetição de

Entre a Loura e a Rulva, no Canal 11,
sobra¦*•*—<¦.¦»iinim..<miumdo japonês

A.s Viagens de Gulliver, curtívcl quase
qur. exclusivamente pela garotada (o

exemplar de Os Detetives, na Tupi,
prossegue na base da reprise surpresa).

AS VIAGENS DE GULLIVER
TV Globo - 14h

'Garibah 
no Uchu Ryoko). Produção japonesa d» 1966,

dirigida por YothtQ Kuroda. Animação: Hidco Furusawa.
Colorido.

Um menino tem família, vm toldado d» brinquedo
• um cão tornam-te amigos: num parque do diversões
'ornam um foguete qua oi leva i caia da Gulliver, ja antío
vm venerando ancião qua, embora poluindo mu transpor-
Ia espacial, recaia viajar pelas estrelai, aspiração dos Irêl
recém-chegados. Animação japonesa destinada ao público
nfantil, explorando personagem da ficção ocidental em
Histeria diversa da original, como ocorreria posteriormente
•m Os 1 jei Mosqueteiros de Bo1.1 i( com o Gato da lotas
.10 Oeste americano), produlido pela mesma produtora,
oci, especialista nipônica em desenhos animados. A venão

presentada foi remontada not Estados Unidos.

O JULGAMENTO DO CAPELÃO JENSEN
TV Globo - 22h40m

(lhe Trial of Chaplain Jansen). Produção americana de 1975,
realÍ2eda diretamente paia a IV por Jack Scmper. No elcn-
co: James Franciscus, Joanna Miles, Charlos Durning, Lynda
Dny George, Dorolhy Tristan, Harris Yulin, Howard Platl,
Jane A. Johnston, Alan Manson, Eugcne Pctcrson. Colorido.

Dramatização do uma ocorrência verídica: o julgamento
d» um capelão da Marinha acusado d* tar cometido adul-

lírio com duas espotat de oficiais. O telefilme obteve) aco*
Ihlda satisfatória nos Estados Unidos, destacada a expres-
tiva participação da Francitcus como o protagonista. Não
foi visto pelo colunista em sua primeira tele-enibicão no
Rio, há dei meses.

—" MISSÃO EM MOSCOU
TV Tupi - 0hl8m

(Mitsion to Moscow). Produção americana de 1943, dirigida

por Michaol Curliz. No elenco: Waller Huslon, Ann Har-
ding, Oscar Homolka, George Tobias, Frieda Inescort, Henry
Daniell, Gene lockharl, Elnanor Parker, Richard Travls, Hcl-
mut Dantine, Vlclor Francen. freto • branco.

Nutton biografa o diplomata Joseph E. Davlei, embai-
xador americano na União Soviética antes da 2a. Guerra
Mundial, nesto espetáculo do propaganda (na época a
diversidade ideológica subordinava-se ã aliança bélica) quo
alguns comentaristas louvam — independentemente da
eficãeia artéaanal — por fornecer um conceito americano
do mundo comunista tem distorções negativas. Indiscutível
a competência artetanat de Curtis, sobretudo na época (o
filme sucede a Casablanca). Vala a pena conferir o inte-
rcsie do espetáculo, hoje.

NUM CRESCENDO DE VIOLÊNCIA
TV Globo - 0h05m

(Crescendo). Produção britânica de 1969, dirigida por Alan
Gibson. No elenco: Slofanlfl Powcts, James Olson, Marrta-
rela Scott, Jane lapolairo, Jo;s Aclland, Kirstcn Bens.
Colorido.

Powors é uma forasteira que chega a um castelo no
Sul da França portencenle à viúva (Scott) de um compo-
sitor obielo de uma tese sua, e senlo-so atraída por Olson,
filho da proprietária, paralilico depois de um acidente.
Uma serie de surpresas de pouca originalidade fornece
elementos à evolução do uma intriga criminal tratada den-
tro dos padrões de mistério raso que caraclerliam as
mercadorias mais anádinas da Hammor, a produtora inglesa
especialista no horror dos anos 50. Dispensável.

^r -A- #
l»h

CANAL 2
17h - Padrão
17h30m — 408 — Tclejornal educativo. Hoje: A Criança a

o Jovem no Brasil a no Mundo. O Desenvolvi-
monto Harmonioso do Homem. Recreação no lar.

18h - Caminhos da Aventura — Programa didático.
Colorido.

18h30m — Ginástica — Aulas com a professora Iara Vai.
IBh55m — Inter Programa — Informe cultural.

20h30m

20h45m

2th

21h30m

21h33m

Ronald F. Monteiro

Arco.lrii — programa infanto-juvcnil com fil-
mes, desenhos animados, e participação de Plim
Plim, o m.i9Íco cio papel Colorido.
Sladium — Programa esportivo com lu»z Or-
lando, Luii Mendes c José Cunha. Colorido.
Repórter — Tclejornal. Apresentação de Dmoel
Santana. Colorido.
Sítio do Picapau Amarelo — Novela infanto-iuve-
nil baieada na obra de Monteiro lobato. Com
Zilka Salaberry, Dircc Migliacio, Jacira Sampaio
o outros. Capítulo 1. Colorido.
Inter Programa — Informe cultural.
Música Popular Brasileira — Quadros musicais.

Livros
A ficção recomeça a adquirir

destaque no movimento editorial.
Herzog, de Saul Bellmo, lidera os bons

lançamentos de origem estrangeira.
Contistas inéditos vêm de São
Paulo, reunidos em uma nova

antologia regional da Alfa-õmega.

FICÇÃO/POESIA/ JORNALISMO
ASSIM ESCREVEM OS PAULISTAS org. por Hamilton

Trevisan. Editora Alfa-Omcga, 1977, São Paulo. 208 pp.
Uma nova antologia regional da editora, reunindo 23 corv
t srat inéditos.

CONTOS DE ESQUINA, de Furto lonia. Editora Alfa-
Omega, 1977, São Paulo. 116 pp. Livro de estréia. lonie
nasceu na Itália e i repórter do um jornal de São Paulo.

A PRISÃO, de Percival de Souza. Editora Alfa-Omega,
1977, São Paulo. 128 d. Reportaçiemromance sobre os
milhares de homens encarcerados na Casa da Detenção
de São Paulo.

HISTÓRIA DE UM NOVO TEMPO, de vários autores
Editora Codecri, 1977, Rio. 112 pp. Contos de au*ores
novot brasileiros, entre eles Domingos Pellegrini Jr., Caio
Fernando Abreu e Luiz Fernando Emediato.
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• A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA, da luil
Henrique Dias Tavares. Editora CiviÜ-ajão Brasileira, 1977,
Rio. 190 pp. As lutai entre brasileiros e portugueses após
a proclanvaçâo áa Independência. Documentos em apen-
dica.

• PORCO NA CABEÇA, de Carlos Vieira dt Mello. Edi-
ç-'0 particular, 1977, São Paulo. 160 pp. O jogo do bi-
i ha como matéria de romance.

MARIA BONITA e FRUTA DO MATO, de Alranio Pei.
xoto. Editora Nova Aguilat/INl, 1977, Rio. 284 pp. Reedi-

;#o de romances Ho autor baiano, comemorativa do cen-
tonéfío de seu nascimento.

» O CLUBE DOS BACANAS, de Odctle de Barros Mott.
Frii*ora Brasilienie, 1977, Sáo Paulo. 90 pp. literatura

juvenil. Garotos de um bairro pobre formam um clube

para fazer algo de bom e agradável.

HERZOG, de Saul Bellow. Trad. Silvia Rangel. Edições
Símbolo, 1977, São Paulo. 346 pp. Uma das melhores
obras do romancista norte-americano, Prêmio Nobel de
literatura de 1976.

MADAME EX, de Hcrvé Bazin. Trad. Luís Gama. Edi-
tora Artenova, 1977, Ro. 250 pp. Um romance sobre os
dramas, comédias e tragédias da separação matrimonial.

MADRAPUR (Madrapour), de Robert Merle. Trad. Renée
S. Fadei. Editora Nova Fronteira, 1977 Rio 322 pp. Ouin-
ze pessoas, num avião sem piloto, viajam para o desço-
ni>ecido.

CONTRIBUIÇÃO A HISTÓRIA DAS LUTAS OPERÁRIAS
NO BRASIL, de Hermínio Linhares. Editora Alfa-Omega,
1977, São Paulo. 98 pp. Cronologia dos movimento» so-
cialistat. desde o século XIX.

NOTAS ESTATÍSTICAS SOBRE A PRODUÇÃO AGRICO-
LA E CARFSTIA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO IMPÉRIO
DO BRASIL, de Sebastião Ferreira Soarei. Edições Ipea.
1977. 380 pp. Obra publicada pela pr..meira ver em 1860
e auresentada agora em fac-símile, com introdução de
Pedro PinctHai Ge.ger.

• CONTROVÉRSIA DO PLANEJAMENTO NA ECONOMIA,
de Riberto C. Simonirn e Eugênio Gudin. Edições Ipea,
1977, Rio. 236 pp. Coletânea d* polêmica Simonsen k
Gudin, desencadeada com as primeiras propostas formais
de planejamento da economia brasileira ao final do Estado
Novo.

SISTEMAS ECONÔMICOS E SOCIEDADE (Economic »ys-
tems nd society), de George Dalton. Trad. José F. Dias
Zahar Editores. 1977, Rio. 226 po. Estudos sobre capilalis-
mo, comunismo e regimes do Terceiro Mundo.

PRODUÇÃO DE MERCADORIAS POR ME|0 DE MER-
CADORIAS (Production of commodities by maens of com-
modities), de Piero Safra. Trad. Helga Hoffmann. Zahar
Editores. 1977, Rio. 120 pp. Introdução a critica da tco-
ria econômica, por um professor da Universidade da Cam-
bridge.

DRAMA NO SAVOY (Tha Watt End Horror), de Nicho-
las Meyer, Trad. Pinheiro de Lemos. Editora Record, 1977,
Rio. 158 pp. Meyer volta a brincar com Sherlock Holmes,
narrando agora o que teria sido a tua última evciVura.

FIETCH, da Gregoryn McDonald. Trad. Vera Pedroso.
Editora Record, 1977, Rio. 230 pp. Um milionário con-
trata um pseudovagabundo para assassinar a cJ próprio.

ÍThiSTORIAS HORRIPILANTES (Bleedina. hearh), org.
por Atfred Hitchcock, Trad. Pinheiro de Lemos. Editora Re-
cord, 1977, Rio. 228 pp. Mais uma coletânea de histórias
policiai escolhidas pelo mestre do suspense.

AFEIÇÕES, de Tânia Mara Guedes Botelho. Edição par-
titular, 1977, Rio. 26 pp. Poemas.

Zil, de Duda Machado. GPG Editores, 1977, Rio. 49 pp.
Poemas, alguns visua».

MILLOR NO PASQUIM, de Millor Fernandes. Editora
Nórdica, 1977. Rio. 202 pp. Seleção da textos da humor

publ.cados em O Pasquim.

FIIOSOFIA/HISTORIA/ECONOMIA
TEORIA DE DECISÃO FILOSÓFICA, da Euryalo Cana-

brava. Edi'ora Forense — Universitária, 1977, Rio. 254 pp.
Tentativas de reformulaçáo da problemática filosófica em
nivel de pesquisa, de teoria abstrata a de técnica» de
decisão.

A AUTORIDADE E O INDIVÍDUO (AuthõTity and lha
individual), de Bertrand Rutsel. Trad. Nathanael Caixeiro.
Zahar Editores, 1977. Rio. 110 pp. O papel da individual!-
dade face à coesão social, o governo a a tecnologia.

ÃI^ÕTuçÀÕ^FRANCESA, de Alice GéTaTd. Trad7 SéV-
go J. Ameida Edtora Perspectiva, 1977. Sáo Paulo. 148
pp Uma revisão dos mitos e das interpretações dadas ao
movimento revolucionário de 1789.

PSICOLOGIA/INFORMÁTICA, DIREITO
A COMUNICAÇÃO GESTUAl, de Eudemse de Albu-

querque Uma. Editora Rio, 1977, Rio. 102 pp. Estudo do
código gestual de t'ês danças folclóricas: frevo, maracalu
e caboclinho».

PSICOLOGIA DO TRABALHO (Psychology and work)~
de D. R. Davies e V. J. Shacklo*on. Trad. Álvaro Cabral.
Zahar Editores, 1977, Rio. 156 pp. Mais um volume da sé-
rie Curso Básico de Psicologia.

PSICOLOGIA DA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL (Psycho-
logy of vocacional guidance), de Paul Kline. Trad. Álvaro
Cabral. Zahar Editores, 1977, Ro. 302 pp. Guia para ava-
hação de pessoas a tarefas.

COMPUTADORES E COMPUTAÇÃO, vários autores,
vários tradutores. Editora Perspectiva, 1977, São Paulo.
332 pp. Seleção de te*tos de revista Scientific American,
com introduções de Robert R. Fenichcl e Joseph Weiien-
baum, do MIT.

LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRI-
¦ UTAR, de Al.omar Baleeiro. Editora Forense, 1977, Rio.
420 pp. Reedição atualizada confc.-me a Emenda Consti-
tucional n.° 1, de 1969.
• SOLIDARIEDADE E SUCESSÃO TRIBUTARIA, de Zelmo
Denari. Edição Saraiva, 1977, Sáo Paulo. 142 pp. Dois V-
mas pouco tratados na literatura iurioice brasileira. Obra
laureada com o Prêmio Procuradoria Geral do Estado, em
1976.

CONFIMNCIA

Por iniciativa dos Strvicos Culturais da Em.
iwi»#da õc Pivtugat, o prof. Paulo de Castro pronunca hoie. às 70 h. no auditório da Faculdade
ác :-¦¦¦•) da UERJ, uma cenfe-rêne-a iobre "Anti to
de Gut-t •>: t a atualidade portugiMii". çotpemoíà-
tiva dj aniversário do poeta.

ApresenlaçSo dt Grande Otelo « Mr Eco. Co-
lortdo.

22h30m — 1977 — Noticiário • entrevistas. Apresentação
do Jacinto da Thormes, Gilda Muller, luli Or-
lando e Jacy Campos.

23h30m — TVI Especial — Depoimento do presidente do
INPS, Reynolds Stephanes.

OhSOm — Imagens 2.100 — Programa iornalíslico. Co-
lorido.

22h40m — longa-matragam — O Julgamento do Capelão
Jensen. Colorido.

23M5m — Amanhã. Noticiário apresentado por Márcia
Mendes a Carlos Campbell. Colorido.

OhOim — Coruja — Filme: Num Crescendo da Violência.
Colorido.

CANAL 4
CANAL 6

7h4)3nt — Padrão a Corat
Bh - TVE
9h — Sifio ato Pica-Pau Amaral* (reprise).
9h30m — Perdidos no Espaça — Séria de ficção ciem

tífica.
10h30m — O Túnel do Tempo — Serijdo com James Dar-

ren e Robert Colberl.
llfiSOm — O Mundo Animal — Documentários das séries

Untamee* World • Animal World sobra a natu-
reia, os animais * o homem. Colorido.

IlhSSm — Globinho (Ia. adição) — Noticiário infantil nar-
rado por Paula Saldanha. Colorido.

12h —Olobo Cor Especial — Desenhos; Oi Flintston.s
o Josia a at Galinhas.

i3h — Hoje — Noticiário apresentado por Sônia Ma-
ria, lígia Maria, Marcos Hummel a Nelson Mot-
ta. Colorido.

I3h30m — Veio a Lua no Cáu — Reprise da novela adap-
tada por Sylvan Pacvezo do conto de Marques
Rebello. Com Eduardo Tornaghl'* Norma Blum.
Colorido.

14h — Sesâo da Tardo — Filme: Viagens d* Gulliver.
Colorido.

16h — Sessão Comédia — Filme: A Feiticoire. Colorido.
16h4Sm - Faixa Nebro - Filme: Phylüs.
17h25m — Sitio do Pica-Pau Amarelo — Programa

infantil paseado no livro de Monteiro lobato.
Com Zilka Salaberry, Olrce Migliacio, Jacira
Sampaio, André Valli a ouiros. Colorido.

17h55m — Globinho (2a. edição) — Notfciário infantil
com Paula Saldanha. Colorido.

18h — A Sombra dot laranjait — Novela baseada na
poça de Viriaio Correia. Adaptação de Bene-
dito Rui Barbosa e Sylvan Pacno, direção de
Herval Roísano. Com Araci Cardoso, Hcrval
Rossano, Ari Fonloura, Lauro Góes. Colorido.

18h50m - HB 77 - Desenho: A Formiga Atômica,
19h — loco Motivai — Novela da Catiano Gabus

Mendes. Dir. de Anlonio Minara. Com Eva To-
dor, Araci Balabanian, lucélia Santos, Walmor
Chagai, Célia Biar, Joáo Carlos Barroso, Dems
Carvalho, EU/angcla e uotros. Colorido.

19h45m — Jornal Nacional — Noticiário apresentado por
Cd Moreira e Sérgio Chapclin. Colorido.

20h)0m — Duas Vidas - Novela de Janete Clair. Direção
de Daniel filho. Com Sadi Cabral, Betly Fera
e Isabel Ribeiro. Colorido.

21h — O Planeta dos Homens — Programa humorístico.
Colorido

21h55m — Jornalismo Eletrônico — Noticiário com Bcno
Filho. Colorido.

22h — O Bem.Amado — Reapresentação condensada
da novela de Diai Gomes. Direção da Régis
Ca'doio. Com Paulo Gracindo, Uma Duarte,
Jardel Filho. Colorido.

22h3Sm — Jornalismo Eletrônico — Noticiário com Betto
Filho. Colorido.

Mh4Sm — TVE — Circuito Nacional.
12h30m — Poucas * Boas — Apreientaçío de Helena San-

gl/irdl,
i2M5m — Rada Fluminense do Noticias — Apresentação

de Jota Saleme. Colorido.
I3h — Operação Esporte — Apreienração de Carloi

Lima e Milton Colori. Colorido.
13h30m — Panorama — Programa feminino. Apresentação

de luira Maria, Jacyra luces e M. Lima. Co-
lorido.

13h55m — Roberto Milos» — Noticiário social. Colorido.
Mh — Sérgio Bittencourt Informal — Apresentação de

Sérgio Bittencourt. Colorido.
MhISm — Muito Praior Dr — Programa de informação

médica.
14h30m — Entro Aspas — Programa de Edna Savagel.
14h4Sm — A landa do um Pistoleiro — Filme. Colorido.
i5hl5m — Super Homem do Espaço — Filme.
15h45m — Capitão Asa — Filmes c desenhos: Viagem Fan-

littica, Thunderbirds a Speed Racer. Colorido.
17h55m — Gente Inocenta — Programa Infantil. Colorido.
I8h35m — Os Trapalhões — Trechos da lérie apresentada

pelo canal 6 no ano panado, com Renato Ard-
gão e Dedé Santana. Colorido.

IlhSOm — Tehan — A Grande Sacada — Novrla com Na-
dia lippi, Plínio Marcos. Joana Fomm, fauito
Rocha, Etry Frarer c Raul Correr. Colorido.

19h35m — O Esporte com João Saldanha — Colorido.
19h38m — Grande Jornal — Noticiário apresentado por

Irit letiieri, Ferreira Marlins e Fausto Rocha.
Colorido.

20h — O Julgamento — Novela com Eva W Ima, Hcn-
riqua Marlins. Tony Ramos. Colorido.

20h50m — Os Detetives — Filme. Colorido.
23h — E Agora Doutor? — Apreiciil«j<;ao de Ney Gon-

çalves Diat«
0hi5m — Informe Financeiro — Apresentação de Patnc:a

Sabóia. Colorido.

OhlBm — longe-Metragom — Hlmei Missão em Moscou.
Preto e branco.

CANAL 11
I7h

IBh

20h

20h55m

71h

Conhecer — Programa cultural.
Sessão das Seis — Longa-ffletragerm Entr. a
loura e a Ruiva. 2a. sestão. Color,do.
Vale da Violência — Seriado com Ba'b.i'«
5lav.yck e lec Maiors. Episódio: Falsa Acusação.
Unij jc.áo. Co'or>do.

Por Dentro do Lance — Comentário esportivo
com Hamilton Baitos.

¦ O Homem da Cadeira da Rodas — Seriado com
Raymond Burr. Episódio: O Jogo do llusionis-
mo. Trèi leilões. Colorido.

Artes Plásticas
SIGAUD - Ptnturas. Galeria • 7S, Rua Prudente da Morau,
129. Diariamente, dai 17h is 24h. Inauguração hoie, ii
19h. Até dia B.

PARODl _ Tapeçarias Galeria Sérgio Milli.l, da Funarte,
Av. Rio Branco, 199 (entrada pala Rua Araújo Porto Ala-
gre). De 3a. a 6a., das I2h30m ás 16h30m, sáb. a dom,
das 15h ás 18h, Aré d>i 6 de maio.

MARÍA PEREIRA Tapeçarias. Cantmho da Arta do Hotel
Evereit, Rua Prudente de Moralt, 1117. ttariamenta, das
lOh ás 2?h. Até dia 2 de maio.

ANA VAZ - Pmuras da séria O Milo/logico. Aliança
Francesa do Ipanema, Rua Vise. da Piraiá. 82. Do 2a. a
6a., das 9h ás 22h. Até dia 28.

SÉRGIO LEMOS — Pinturas. Galeria Signa, Rua Viicond* da
Pirajá, 580 i/IU. De 2a. a sáb., das 14h is 22h. Até dia
3 de maio.

JOÃO BATISTA — Pinturai. Galaria Semana, Av. Copaca-
bana, 500-A. De 2a. a 6a., das I4h ás 22h, sab.. das 14h
is 19h. Até dia 30.

ROGÉRIO LUZ - Nnlurit a desenhos. Galeria da Aliança
Francesa d» Botafogo, Rua Munij Barreto, 54. De 2a. a
6.i. dai UI. ái 20h.

RUBENS GERCHMAN - Pinturas a desenhos da série Boa-
Noite. Galeria luis Buarque da Hollanda a Paulo Bitten-
court, Rua das Palmeiras, 19. De 2a. a 6a., das I3h is 21h.
Até dia 13 de maio.

FERNANDO ESTARQUE CASAS - Trabalhos em madeira.
Oca, Rua Jangadeiros, 14-C. De 2a. a 6a., das 8h30m és
19h o sáb., das Bh30m às 13h. Até dia 30.

ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL - Pinturas. Galeria lonino,
Rua Barata Ribeiro, 578. D» 2a. a sáb.. das lOh is 12h a
das 16h is 22h. Até dia 30.
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LfVIO ABRAMO - Gravuras e desenhos. Museu do Arta
Moderna, Av. Beira-Mar. 3a., 4a., 6a. e sáb., das 12h is
I9h. Sa.. da« I2h is 22h. dom., das Mh is 19h.

JOSÍ SABÓIA NASCIMENTO - Plnhjrn. Eucate.po, Av.
Princesa Isabel, 350. De 2a. a 6a., das i4h is 22h. Até
dia 3 de maio.

WÀIMY — Mostra de pinturas sob o titulo Aa Cora» da
Música Erudita. Galaria Nouvello Deion, Rua Siqueira Cam-

pos, 143 - loia 28. De 2a. a sib. das lOh is 22h. Até
sábado. 1

ETHEl PAXSON - Pinturas a desenhos. Galaria do IBEU,
Av. Copacabana, 690. De 2a. a 6a., das 16h is 22h.

ACERVO — Obras de Dl Cavalcanti, Bandeira, José Maria,
Mabe e Visconti. Domus Oaleria, Rua Joana Angélica, 184.
De 2a. a 6a., das 14h is 22h, sáb.. das I6h às 21h. Até
dia 30.

ACERVO - Obras de Sami Mattar, Soma Sttev», Scliar, V>l-
mar Rodrigues a laerpe Mota. Galaria Rachld, Av. Rio
Branco, 156. loja 130. De 2a. a 6a., das 9h is 18h, sáb.,
das 9h is 12h.

ASPECTOS DA PAISAGEM BRASILEIRA IttolfU - 40

pinlurai. Galeria da Funarte, Musau Nacional ai* lelas-Ar-

tes, entrada pela Rua Araújo Porto Alegre. Do 3a. a 6a.,
das 12h3Cm ãs 18h30m, sib. a dom., das I5*h is 18h.

FAYGA OSTROWER - Xilogravuras. Gravura Brasileira, Rua

Belfort Roxo, 161. De 2a. a 6a, das I4h is 22h. Até

quarta-feira.

O Operário, tela de Sigaud, queexpõe a partir de hoje
inaugurando a Galeria B-75

SEPP BAENDERECK — Pinturas da sér.e Brasil: Terra a Gen-
le. Petite Galerie. Rua Barão da Torre. 2T0. De 2a. a 6a.,
das I5h is 22h. sab.. das IBh is 2lh. Até Quarta-feira.

ACERVO — Obras de Adilson Santos. Martinolli, Bianco,
Sigaud e Sônia Streva. Galeria Bahiart, Rua Carlos Gols,
234. De 2a. a 6a., das lOh is 20h. sáb.. das lOh is 13h.

ACERVO — Obras de Dianira, Pancetti, Volpi. Grauben,
Heitor dos Prazeres e Pictrina. Galeria Varanda, Rua X&y.ot
da Silveira, 59. De 2a. a 6a.. das 9h is I9h, sáb., das 9h

is 131..

COLEÇÃO LAMEGO — 17 pinturas da Escola Flamenga dos

séculos XVI e XVII. Musau Histórico do Estado, Rua Pres.

Pedreira. 78, Ingá, Niterói. De 3a. a dom., das I3h is 17h.

COLETIVA — Obras de Adelion do Prado. Bon», Dora Pa-
rentes, Gildemberg, Grover Chapman, Glcnio Rezende

Paios e Messias Neiva. Galeria Cezannt, Rua Belfort Ro-

xo, 266. De 2a. a sáb., dai 9h is 20h30m. Até dia 25.

REVISTA

ARLINDO DAIBERT AMARAL - Desenhei. Museu de Art.
Moderna, 3a., 4a. 6a. e sib., das 12h is 19h; 5a., das
17h às 22h. dom., dai I4h is I8h. Até dia 30.

CAFÉ CONCERTO RIVAl - Da 2a. a sáb.
is 2lh30m, o show do travestis O Planeta
É dat Bonecas, com Jan, Susy Wong, Claudia

t Kandell a outros. A» 23", o Macabro Show,

j com Tutuca, Celeste Aída. Gugu Olimecha

j e Valentinja Anderson. À lh30Vn o Slrip
Samba Show com diversa» atrações. Textos

; de Yang e Gugu Olimecha. Direção Ying.

! Rua Álvaro Alvim, 33 (224-7529). Consuma-

ção de CrS 75.00.

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-453

AM-940 KHz OT-4875 KHz
Diariament» das 6h St 2h30m

8h30m - HOJE NO JORNAL DO BRASIL. Apro-
tentação de Elllklm Araújo.

8h35m - ROTEIRO - Produção a «preientaçlo
de Ana Maria Machado.

9h - INFORME ECONÔMICO - Produção da
Cosar Mota • apresentação de El.aLim Araújo.

15h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Progra-
ma: Bob Seeger, Patti Smith, Fle.twoodi Mat e Wha.
Produção de Albono Carlos ÍTê "Carvalho e aprcienta-
ção de Orlando de Souza.

23h - NOTURNO - lançamentos muikais,
deüac-ucs internacionais e entrevistas. Produção o
aprcscnlação de luis Carlos Saroldi.

JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h
30m, I8h30m. 0h30m. Sábados c domingosi 8h30m,
I2h30m, I8h30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim
Araújo, V/.lliam Mendonça e Orlando de Soura.

INFORMATIVOS InTeÍmÊdTÃRÍÕS - fíaVhis
noi Intcrvaloi muiirais a informativos do um mi-
nulo, ás meias horas de segunda a sexta-feira.

ZYD.460
FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

Diariamente das 7h à th

HOJE
20h — Transmisão em Quatro Canais — SQ —

Cantata n.° 80 (Ein' Festa Burg), cie 8ach iScnary —
28:58). Introdução a Rondo Caprichoso, Op. 28, a
Havanaise, Op. 83, de Saint-Saem (Perlman e Man,.
non — 19:15). Sinfonia n.° 38 — Praga, de Morar!
(Koilor — 24:40).

21 h 15rn — Stereo, Dois Canais — Trio com
Piano n° 19, am Sol Menor, de Haydn (Beaux
Arts — 14:40). Concertos Op. 7 n.Bs 4 a 6, de Vi-
valdi (Accardo e I Musici — 27:53). Concerto para
Piano o Orquestra n.° 3, em Dó Maior, de ProLof eff
(Bcroff e Masur — 27:32). Bachlanas Brasileiras n.»
7, de Villa-Lobos (Orqueslra RIAS de Berlim, regerv
cia do autor — 28:28).

AMANHA

20h — Suite lirica, Op. 54, de Gr cg (Rojhdest-
vensky — 15:121. Momentos Musicais, Op. 94, de
Schubert (Emil Gilels — 2553). Concerto para Cia-
rínete e Orqui-.trj n.° I, em Fá Menor, Op. 73, oe
Webcr (le.ltcr e KubeliL. — 21:00}. Metamorfoies
Sinfônicas do Temas de CM. von Weber, de Hinde-
milh (Orquestra de Cleveland e S.-elI — 19:20).
Parttta em Ré Menor (AlIemanoW, Courante, Sarabarv
de, Giguo o Chaeonno), de fAech (Zabaleta, harpa —
28:05). Concerto em Mi Menor, para Violino • Or-
questra, Op. 64, de Mendelssohn (Grumiaux —
26:44*. Murmúrios da Floresta a Dança dos Gnuo-
mos, do litít (Arrau — 7:43). Tho Red Pony, do Co-
pland (Sinfônica da St. louit a André Previn —
24:04).

INFORMATIVO DE UM MINUTO - Da 2a. a sáb.
is 9h, 12h. ISh, 8h, 20h, 33h a 24h, dom. is lOh,
13h. ISh, IBh. 23h o 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRA-
SU: Av. Brasil, 500 — 7.** andar — Telefone:
264-4422.

Para receber mentalmente o Boletim de programe*-
(io do Clássicos em FM, basla onvlar UMA VEZ
• teu nome • endereço i RADIO JORNAL DO BRA-
Sll/FM, Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio J8.

MÚSICA
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Br*v*ií u ^' ¦** '*• 1BaPvH \\'-,*Lr''*^'<^.'-a*ak '¦¦¦¦ --^sêaW^aWf'H ; mm

iTaMatl í.' sSaWaB
A Banda Antiqua inaugura

temporada de música no Instituto
Italiano de Cultura, às segundas-feiras

'A CANÇÃO BRASILEIRA - Recital do barítono Paulo
r-crtci, No programa, peças de VHa-tobos, lorcnjo fer-
nandci, Francisco Mignone, José S*queira, Cláudio San-
toro, Waldevrwr Henrique, Aloisio Pinto e Babi oe Oli-
veira, aiem de poemas rie Manoel Bandeira Olegário Ma-
riano. Oom Pedro I, Mario Faccini, Deodato Mtvtr, Oso-
rio Dutra de Vinícius do Moraes, com comentário! sobre
at obrjs apresentadas. Auditório Maurício Joppeii da
Silva, lartio dos leões, 15 — Humaitá. Hoje, ás llh. En-
Irada franca.

IUNEDI MUSICAI! - Recuai àa Banda Antiqua. Inteçjran.

tes: Glbran Helayel (alaúde, coro e percussão), Hennq.e

Drach (coro, percuisão, cello a flautas) o Nice Risione

(canto, flautas e percussão). No programa. Musica Med e-

vai o Renascentista. Instituto Italiano do Cultura, Sala

Itália, Av. Pres. Antônio Carlos# 40. Hoje. is 21h. in-

grossos a CrS 40,00, platéia e balcão e CrS 20,00, estu-

da n los.

TEATRO
O ciclo de palestras sobr: o Que Você

Sabe Sobre Teatro? prossegue hoje.
às 20h, com João das Neves sobre O Autor

tTeatro Armando Gonzaga,
Av. Mal Cordeiro de Farias, Marechal
Hermes), Fernanda Montenegro sobre

O Ator (Teatro Artur Azevedo,
Rua Vitor Alves, Campo GrandeI e

Sérgio Brito sobre O Diretor (Teatro
Giaucio Gil. Pça. Arcoverdc,

Copacabana). Entrada franca.

TRATE ME LEÀO — Criação coletiva do Grupo Asdrubal

Troune o Trombone. Dir. da Hamilton Vai Pereira. Cem

Regina Case, Luis Fernando Guimarães, Fábio Junqueira,

Patrícia Travasos, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna e Ni-

na de Paula. Teatro Dukina, Rua Akíncto Guanabara, 17

(232-6817). de 2a. a dom., is 2!hl5m. Ingressos 3a. a

CrS 30.00 e CrS !5.00 (estudamos^- 4a. e 5a . a CrS 40,00

e CrS 25,00 (estudantes); de 6a. a dom., a CrS 50,00 e

Cr$ 30,00 (estudantes). Sucessão de cenas, geralmente

elaborada* a partir da vivência dos próprio* atores, scbre

a vida e os problemas da juventude brasileira. Hoje,

apresentação para a imprensa e convidados.
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AviaçãoJosé
Carlos
Oliveira

PARA
MARISA

Marisa:
— O presente que você enviou pelodinamarquês ainda não chegou às mi-

nhas mãos, mas está a caminho. Ele o
passou à sua irmã, explicando que você
havia perdido o meu endereço. Sua irmã
telefonou ao JB e se negaram a lhe in-
formar a minha direção. Certo: eu mesmo
pedi aos colegas que não o fizessem, poisnem sempre são agradáveis aqueles quequerem falar comigo. Em geral trazem
problemas, angústias, literatura inédita
ou simplesmente nada. As pessoas querealmente têm algo a dizer escrevem
cartas que periodicamente recolho nomeu escaninho do Caderno B. O contato
direto, face a face, com desconhecidos,
sempre me constrangeu, pois sou tímido,
impaciente e agressivo. Ela então decidiu
me localizar de qualquer maneira, em
algum lugar do Rio. O dinamarquês pon-derou: "Está louca? Localizar alguém,
sem qualquer pista, numa cidade deste
tamanho, com não sei quantos milhões
de habitantes?" E sua irmã, brasileira
incorrigivel, respondeu: "Deixa comigo".
Dito c feito...

Disse-me ela pelo telefone: "Marisa
adora a Dinamarca, que é linda, porém
gelada. Eu lhe mando recortes de alguns
cronistas cariocas e uma que outra no-tícia pitoresca, mas são migalhas que não
matam a imensa fome que ela tem doBrasil. E deseja que você — você especial-
mente — de vez em quando escreva ai-
guina coisa"... Certo. Por meu intermé-
dio você quer saber como vai Ipanema.
Aqui nos tornamos amigos e daqui você
partiu para esse já tão longo exílio. Ulti-
mamenle, porém, me tenho preocupado
com assuntos, digamos assim, gerais,
dramáticos ou engraçados, mas que se
referem a acontecimentos que poderiam
ocorrer em qualquer lugar. Reflexões so-
bre o comportamento humano: crimes
de amor, crises familiares (o caso dos
Harc Krihsna); peculiaridades da ?iossa
televisão; alguma coisa de Parapsicolo-
gia; e dificuldades existenciais minhas,
particulares. Como diria o Ibrahim, botei
Ipanema na geladeira, temporariamente.

Ora muito bem, Mürisa, enquanto o
Brasil político-social anda cada vez mais
confuso, doloroso, intransigente, contra-
ditório, riquíssimo e miserável, Ipanema
vai indo naquela de loucura mansa que
você viu e viveu, fruiu e sofreu. Sol, sam-
ba, futebol, rock'n'roll... (lhe mandarei
o disco do Chico Buarque que descreve
isso à perfeição). Duas únicas novidades,
ou fenômenos, a segunda das quais não
é tão nova e fenomenal assim:

1. Surgiram centenas de contistas,
de todos os lados, divulgando histórias
curtas em revistas ditas nobres, e tam-
bém nas nanicas. Narradores talentosos
encontram agora onde colocar suas pro-
duções. Já se pode pedir na banca de jor-
nal uma publicação dedicada exclusiva-
meiite ao conto. Isto é bom sinal: a
imaginação brasileira não morreu. Tam-
bém novas revistas, coloridas, que 7nis-
turam o sério e o frívolo sem cair na
lenga-lenga Miss Brasil e 10 Mais Ele-
gantes — o que aliás forçou a Manchete,
até então solitária no mercado, a dar
mais valor aos assuntos que realmente
interessam, bem como à qualidade do
texto.

2. O objeto femininizado. Este ê um
fenômeno publicitário. Quase todos os
anúncios associam o produto anunciado
às delicias da carne feminina. Não ape-
nas os desodorantes, sabonetes e xampus.
Reclame de pneu tem mulher nua junto.
Emissoras de rádio se anunciam como
sendo uma garota de Ipanema, metida
na devida tanga, de bruços, com aquelas
elevações dorsais vagamente parecidas
com o desenho do conjunto Urca-Pão de
Açúcar. Carro, caminhão, pilha de rá-
dio, arranha-céu, vêm tudo acompanhado
de mulher mais ou menos nua. Não sendo
perito em Comunicação, ignoro se tal ex-
pediente "vende" o tal pneu. Mas é um
fato que salta aos olhos — e como salta,
— nesses enormes cartazes pendurados
em todos os muros!

Quanto ao anedotário de Ipanema...
Amanhã lhe contarei o caso de um nosso
amigo muito chegado, do folclore ipc-
nemenho — aquele que passa meses sem
beber, mas quando bebe... Aquele nari-
gudo, saqualé? O Guilherminho. Você
sabe a quem me refiro... Pois o Guilher-
mirihb... Contarei isso amanhã. Os dois
recortes seguirão para a Dinamarca no
mesmo envelope. Um beijo — Carlinhos.

Em solenidade que contou com a presençade autoridades, a Embraer lançou
a EMB-201 A Ipanema, na Fazenda Santanado Rio Abaixo, cm São José dos Campos. Após ovôo de demonstração, a aeronave foiapresentada aos presentes c seguiu-se um churrasco
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é condição
essencial para o desem-
penho de aviação à altu-

ra das exigências técnicas mo-
dernas. No trlênio 72/74 regis-
traram-se 963 acidentes na avia-
ção geral, contra apenas 40 na
aviação comercial, o que de-
monstra a flagrante diferença do
nivel de segurança entre as duas
modalidades. O total do prejui-
zo foi de Cr$ 152.760.218,00, sem
falar no valor Incalculável de vi-
das perdidas. Em 1974 o Índice
de acidentes por horas voadas
foi de apenas cinco na aviação
comercial, enquanto na aviação
geral atingia a cifra de 37. Che-
ga-se assim à dolorosa conclu-
são de que por mais que se fale
na necessidade de observância
d.xs regras, ainda se registram
desobediências, ou mais grave
ainda, esquecimento das mais
simples normas de segurança,
que deveriam estar na cabeça de
qualquer piloto. E é sempre bom
lembrar que se "errar é huma-
no" em aviação só so erra uma
vez.

Eis aqui algumas regras pa-
ra quem quer evitar o arrepen-
dimento que sempre vem tarde
demais: 1) nunca voo numa ae-
ronave da qual você não ter.ha
experiência prévia, na qual ain-
da náo foi devidamente "checa-
do" 2) Jamais decole sem reall-
zar cuidadosamente o "cheque
de pré-vóo" principalmente ob-
servando o peso e balançomen-
to da aeronave, fixando todos os
objetos móveis na cabine 3) con-
fira cuidadosaimente o abasteci-
mento de combustível prevendo

a reserva para un» provável ai-
ternatlva caso contrário na me-
lhor das hipóteses, num pouco
por falta de combustível você
ficará conhecido como coman-
dante "pane seca".

A lista de cheque foi feita
para ser seguida correta-
monte. Nào acredite que aquele
probleminha sem importância
que apareceu no cheque dé pré-vôo passará cm brancas nuvens.
Poderá transformar-se em ca-
tástrofe quando menos você es-
perar.

Outros pontos também de-
vem ser meticulosamente obscr-
vados.

Quanto à navegação — o
planejamento do pré-vòo deve
antecipar a chegada ao destino
uma hora antes do por do sol
se a aeronave for monomotor, ou,
no caso de um bl-motor. o pi-loto náo estiver qualificado
para vóo por instrumento (IFRi.
Náo esqueça da hora estimada
de chegada (ETAi calculando
cada posição alcançada sempre
observando o mapa que o gula.

Quanto á utilização dos
campos — utilize npenas os
campos de pouso que estejam
em condições técnicas regula-
mentares e aprovadas. Em caso
de acidente com sua aeronave
em campo não homologado, vo-
cê será responsabilizado pelo de-
sastre, a náo ser quo esteja pou-
sando em emergência.

Observações quanto ao ven-
to — nào taxi o sem auxílio se o
vento de través for de mala de
50% da VS e procure taxlar len-

Milton Loureiro

tamente se o vento estiver a
mais de 30% da VS.

Bebidas alcoólicos — a regu-
lamentação do DAC proíbe qual-
quer tripulante de voar se tiver
ingerido qualquer bebida alço-
ólica a menos de oito horas an-
te do vóo. As empresas aéreas
aumentaram tal limite para 12
horas. Esta medida é da maior
importância para a segurança
do vôo — sào conhecidos os efel-
tos do álcool nos reflexos de
um tripulante em vóo.

As recomendações acima
prendem-se quase que totalmcn-
te aos critérios operacionais das
aeronaves de asa fixa (aviões»;
para os helicópteros temos ou-
trás ainda a considerar.

O fator vento é de máxima
importância na operação de pou-
so e decolagem de um heliróp-
toro. O "calcanhar de Aquiles"
de um helicóptero no pouso é o
vento de cauda. Isto c, o vento
vindo d.\ direção para onde o
aparelho ira pousar. Diminui sua
sustentação na hora do toque no
solo. afundando perigosamente e
podendo causar choque violento
com o solo.

Pousas e decolagens cm cia-
rciras na selva são outro fator
a considerar seriamente nas
operações. Somente a experiên-
cia de muitos horas de opera-
çáo podem qualificar um piloto
para operação na selva. Assim
mesmo não 6 raro os mais expe-
rlentes serem surpreendidas por
condições adversas tais como ai-
toa temperaturas, falta de plane-
Jamento na abertura das ciarei-
ras sem obediência ás normas

de segurança pré estabelecidas,
falta de segurança com o pes-
soai que opera na área, mann-
tenção inadequada pela defi-
ciência de recursos locais e mui-
tos outros.

Transportes de cargas pe.-l-
gosas. O piloto não pode deixar
de conhecer o que determina a
NOSER 2223. de 30 de agosto de
1975 que regulamenta o trar.s-
porte de explosivos, armas, mu-
niçõcs, gases comprimidos infla-
m&veis, material radioativo e
combustíveis, que somente pode-
rão ser transportados se estive-
r«m acondlclonados e embala-
das de acordo com as normas es-
tabelecidas pelo regulamento da
IATA ou mediante autorização
expressa do DAC através do seu
Departamento Técnico de Ope-
rações. A recomendação da IATA
obriga ao transportador utilizar
recepjentes de boa qualidade se-
guramente lacrados de modo a
prever vasamentos causados por
mudança de temperatura, uml-
dade, pressão, etc. causado du-
rante o transporte.

A fiscalização do DAC na?
aeroportos é responsável pela
proibição de quaisquer vôos que
contrariem as determinações
desta NOSER .do Decreto 55 6-19
de 28/1365 e da portaria minis-
terlal que a regulamenta, flcan-
do as infratores sujeitos às pe-
nas do Artigo 261 do Código Pe-
nai Brasileiro. As companhias de
seguro náo dão cobertura ao si-
nistro no coso de comprovada

a irregularidade no cumprimento
da lei.

Pesquisa de opinião realiza-
da pelo jornal Daily News. de
Nova Iorque, entre a população
da cidade, indicou que mais de
50'r das entrevistados mostra-
ram-se contrárias à utilização
do Aeroporto Kennedy pelo su-
persónico franco-britaiuco Con-
corde.

A noticia parece Incrível,
mas c verdadeira. As autorida-
des norte-americanas mostram-
se extremamente satisfeitas com
a diminuição de aeronaves rou-
liadas no ano de 19*6, "apenas"
83 contra 98 ocorridas em 1973.

•

Novos padrões adotados pe-
Io FAA — Administração Fede-
ral de Aviação dos Estados Uni-
dos permitem aos pilotos o uso
de ientes de contato.

• •
A concorrência aberta pelo

exército americano para a esco-
lha do helicóptero HUTTAS —
UtlUty Tactical Transport Air-
craft System — foi vencida pela
Sicorsky, embora a Boein; Ver-
tol não admitisse em hipótese
alguma perdê-la. A encomenda
total deverá ser superior a 1.100
unidades, ao preço unitário me-
dio de 3 milhões de dólares. E
os rumores continuam fortes com
relação à futura fabricação de
helicópteros Sicorsky no Brasil,
cujos detalhes estariam definiti-
vãmente confirmados.

UM GRAJSDE
SALÃO

Inaugurado «m Copacabana,
um dos maiores
talões do beleza do Rio. Pelo
menos em tamanho,
pois ocupa uma grand*
área • conta com
equipo grande, chefiada por
Luciano. (R. Barão
d* Ipanema, 59. Tel.: 237-4306)

CURSOS
Cinema — Em apenas 30 dias,
Carlos Sampaio ensinará a fll-
mar em super-8, com aulas teó-
ricas e exercidos práticos de fll-
magem, montagem e sonoriza-
ção. Na Academia Espaço Dan-
ça (R. Álvaro Ramos, 408. Tel:
286-1051)
Orientação doméstica — A partir
do dia 15 de abril, das 14 as 18
hs., a Mesbla do Méier dará lní-
cio os aulas de orientação do-
mestiça, etiqueta, cozinha e nu-
tri ção, patrocinadas pela Santa
Marina. (Inscrições na seção de
artigos domésticos)
Jardinagem — A partir de 27
de abril, a associação cultural
Forhum promoverá o curso de
Jardinagem, com sete aulas prá-
tlcas e duas visitas a jardins.
As terças-feiras, às 14 hs. (R.
Jardim Botânico, 86. Tel: . . .
246-4268)
Dança — Ainda estão abertas as
Inscrições para as turmas de
jazz, dança e ginástica na Aca-
demla de Gerry Maretzkl. (R.
Otávio Correia, 45 Tel: 226-9740)
Estudo dirigido — O Colégio St.
Germaln abriu as inscrições para
o regime de semi-internato pa-
ra crianças, com estudo dirigi-
do. (R. Major Rubens Vaz, 537.
Tel: 274-3846)

A VEZ
DOS SACHÊS

Uma última sofisticação,
criada em Nova Iorque, natural-
mente: sâo os sacbés recheados
com ervas aromáticas, que po-
dem ajudar a curar dores de ca-
beca ou acabar com insónias,
desde que sejam colocados den-
tro do travesseiro, à noite. Cus-
tam 16 dólares, na loja Herrl
Bendel, e sáo conhecidos como
Aroma therapies.
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O PRATO DO DIA Ruth Maria

CAMARÕES
COM MILHO VERDE
Ingredientes: Um quilo de
camarões, graúdos, uma lata
de milho verde, a mesma
medida de leite, uma colher
de sopa de farinha de trigo
ou maisena, duas colheres de
sopa de cebola batidinha,
um punhado de salsa
cortadinha, pimenta, sal e
batatas cozidas para o
acompanhamento.
Modo de Preparar: Limpe os

camarões e cozinhe em água
e sal. A parte faça o molho
de milho. Coloque todos os
ingredientes restantes, comexcessão tia salsa e das
batatas, no liqüidificador.
Leve a mistura ao fogo
brando mexendo sempre atéengrossar. Acrescente os
camarões e deixe levantar
fervura. Sirva bem quentecom batatas cozidas
salpicadas com salsa.

LANÇAMENTO

SOMBRA EM PÔ
Seguindo um programa de bons lançameiitos em
matéria de produtos de maquilagem e de tratamento,
a preços, razoáveis, a Coty traz agora a Poiudershine,
sombra brilhante em pó, aplicada com bastão.
As melhores cores são: Bisque (amarelo), Saphire
(azul) e Sable (marrom-dourado); o preço: Cr$ 65.
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EM JOGOS COMPLETOS, OS NOVOS FAQUEIROS INFANTIS DA WOLFF

TALHERES PARA CRIANÇAS

fír^r^W x

Tentando aliviar um pou-co o trabalho das mães, na
hora das refeições infantis, a
fábrica de talheres Wolff
criou modelos especais paraas crianças. Segundo os de-
signers da Wolff, os elefan-
tes, macacos e leões que en-
feitam os garfos, facas e co-

lheres do talher Zoo, podem
distrair e estimular os peque-
nos a brincar de comer, aju-
dando-os a superar a mania
de recusar os alimentos. Es-
peramos que este truque in-
ventado por uma indústria
dê resultados práticos.
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LUIZ CARIOS BRAVO CAULOS

PROBLEMA N.° 678
INSTRUÇÕES:

RAID

A
C V

O ob|ellvo daitt |ogo 4 formar o maior númtro pottfvtl dt palavras
d* quatro letrai ou mall, uitndo aptnat ai Urra* qua aqui aparecem mia-
turadai • qua formam uma palavra-chave (• palavra-chave « aamprt «pra-
lantada na ediçio do dia tegulnte, tm latrat malúieulai, juntimente com
ai palavras ancontradai no problema antarlor). A latrt maior dtvtrá apare
cer obrigatoriamente tm todai ea palavrai, em qualquer poslçèo. Uma latre
nio poderá aparecer em cede pelevrt maior número de ven* do que ne
palavra-chava. O autor nfo uia dicionário * 10 epreiente palavrai de uio
corrente, por lato o leitor multai veiei encontrar* mall palavrai ds que ea
publlcadai no dle legulntt. Nio valem verboi, nomea próprloi, pluralinem gíria.

PAIAVRAS OO N.« 477:

ECO
Encontrada! 47 palavrei: 15 de 4 letra»;
18 de 5) 6 de 6; 7 de 7; e I de 10.

acinte,
C-rrieo,
conta,
Ineplo,
penca,
plnole,
retlna,
loneca,
terna,
trinca,

anl», entalo, aponto, ceno, canteiro, canto, cantor, eaprlno, carne,
caiino, cena, cemo, cemor, ceniora, cinta, cinto, ciiterna, cone,

córnea, cornela, cratlne, cretino, crlna, Inca, Incerta, Incerto, Ineplo,
Inierta, Imerto, noite, norte, nola, pânico, pano, paterno, pena,

penico, penião, pemo, perna, PERNÓSTICA, plano, pfncero, pino,
pinto, pintor, pinlora, pllon, ponte, ponte, ponteire, pranto, preme,•anto, tenio, ilnlce. ténio, ilnlor, ieno, ilne, llneta, ilno, ilrena,
tônico, tlnlco, tenia, tenor, temo, temio, temo, temor, teruora,

terno, tenro, tenro, tina, tino, tone, tônica, treine., trena, trenó,
trinco, trlno.

horóscopo
FINANÇAS AMOR SAfiDE

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

JEAN PERRIER

PESSOAL

/(©a*»
Prudência, aerá impeiilvel
concluir qualquer projeto.
Tudo itte per cauea elo aue
falte ele lato em auea relê-
cõet. Nio ompreito dinhel-
ro, ê melhor.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Voei deve te deixar levar
peloi impulsoi rie teu core-
(ão. Voei terá um dle len-
tim.nial elegre e cheio de
harmonia. Vinui favorece
tudol...

Ceaeuke um mádkei v.
lie aue coluna vertebral
o foce
poitivel.

Trocai do Idálai, com-
preentáo, projeioi em
comum com amlgoi iln-
cerol.

|rn_9uv9y

Cuidado: falta de torto nei
negocioi o no aotor profii-
ilonal. Nio empretle dl-
nhelrot... Pente bem en-
tei de iniciar qualquer om-
preendimonto, cuidado.

GÊMEOS - 21 de

Ótimo dle. Voei devo flcer
em companhia da penoe
amada. Todavia nio deixe
ningu.m m Intrometer em
lua vida particular. Clima
familiar bom.

leue inteitlnet eetorie
?rateie. Culdedo «em
aue olimentefáe.

Demonitre boa vonta-
de, procure concentrar,
•e melt noi problemaa
dlflceli.

maio a 20 de junho
l

Itte dia ierá bom. Prepoi-
tai de negoeioi, torto ne
trabalho o na loterie. Voei
ae lantirá aetiifaito cem ea
idálei quo vel ter.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Harmonia perfeita quo lhe
permitirá fazer pro|etot •*-
rioi com e penoe amada,
Saiba aproveitar a perme-
nôncie do Venua em têxtil
com leu ilgno.

le tiver dorea do de»
loa Kio eipere para con-
eurter «m dentiite.

Com Urano nida de
grandot embl;òei, cuide
de uma colie de ceda
vai.

Com Plutio em quadrature
resolve oa negeeiee em
curto aem iniciar nevet. H-
tudot favorecidoi. Se tiver
cargo de chefia, complico-
fletl

LEÃO - _J2 de julho a 22 de agosto

Afaste todea ea duvidei
quo poderiam lurgir e evl-
te aer ciumento (a). Alím
diiio com Vlnua em que-
drarura, epenea decepçôei
devem lar eiperadai.

Ótimo vktMedet voei
terá cepee 4» falte um
grande eiferfe.

Voei pode encontrar
um emigo extraordiná-
rio, aaibe comervá-lo.

m ¦oai paripectivai noi no-
gócios. Auoclecôei, contra*
toi, solicitaçõas favorecidoi.
Pode utiliiar uma Informa-
(ie que lhe terá confiada.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 We setembro

Certamente um amigo te
lembrará de vocô, hoje. li-
to criará um agradável clima
amigável. Grandet latlifa-
ções lambam sentimental,
devt aproveitar.

Cuidado: agitacle, tenha
ume vide mali regular.
IvHe excitantai.

Cuidado com a Influln-
cia que leui amlgoi
exercem tobre vocá.

Sorte eipoculativa, noticiei
novoa favorecido., ivrproie
•obre o plano profinional.
Nei traniafõet imobiliária!
pofo CMoolhee o atua ami-

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubro

Vide aentimental protegida
pelo» aitroi. Portanto nio
estrague oito die com dú-
vidai iniuiltficadai. Pode
reiolver oe proWemee fe-
miliarei.

Mede elo trave e temor
met pequenoe Inditpeti-

•¦teio o

O entendimento com oi
outroa depende de vo-
ci. S«|t confiante.

Iniciativat ftllitt no aotor
profinional. Ntgáciei Imo-
biliárioi favorecidos. Alam
díüo voei agirá com habi-
tanta, cuidada para nio

eunitanelaa.

Dia pernlctoio. Alguám lhe
falará mal da penoe eme-
de. Deve «creditar, poli Vi-
nui eitá om oposição. Nio
espere, desdo dia grandei
satisfações.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Poailvele doree rie t«e-
tanta, cuidado pere nio
oo reifrier.

Voei nio comeguirá eiv
contrar faeilmanle leu
equilíbrio hoie, rea|i.

K_fn___a

Com Urano om teu tigne
noticiei novei o trabalho
Interenentei: procure cepi-
tala tt necoisário. Terá
chance do tt dar valor.

O clima aentimental itrá
neutro, mai deixe egir o
acaso, agradável surpresa...
Parece que «ita lurpreia
vir* da perto do teua emi-
gos (as).

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Devo vitler wt «lli
te(to, polt tte ertlme-
to nio eorá bem.

Adapte-se o concentre-se
num objetivo bem de-
finidoi voei tairá lu-
crendo.

Sucesso Inesperado. Contra-
toe favorecidas. Tenho ton-
fiança nat passei, quo po-
dem ajudá-lo. Certo» «cen-
ferimento» lhe darle torto
de progredir.

Amor favorecido, orgenlie
ume reunlio amigável. So-
bro o plano familiar pense
lerlamente e respeito de
certoa probiemai anligoi.

centelhe: ale ot
pera itliet Mm

Importoncio, eeibe ftue

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
I

Pequenoe problema» do
ordem prática que nio
preciiem ter lavadei •
sário.

2.

Cuidado, encontro duvldeee
ptrt mui noticio» o traba-
lhe. Nio foce deipetei inú-
teii. Cuidado tam Um tom
et pttsoit qu« tgirie «on-
tre voei.

Aborrecimento! e eonln-
tempos proludlcarlo lerla-
manto o domínio lentimen-
tal. Será melhor nio faier
proietoi para teu futuro.

AQUÁRIO -

voai
ura tríade etrerfe.

de |aneiro a 19 de fevereiro

ftcolht «om otençio tt
pettott que voei pre-
ciit manter a distancia.

Suai chancei estie intatae.
Notório», contratei o finan*
cai favorecido*. Adapte se
rapidamente ái mudança» e
t todti tt novidadei.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Com Venu» bem Influen.
ciado trocei intelectuais e
amorosas apreciáveis. Plano
familiar bem Influenciado,
resolva probiemai. Grande
harmonia com iiui filhos.

laudo
assim,
abusto
ale fumar.

BVfmMe M#Mtt#
fonte evitar et

txamine tom minúcia»
toda» «i coiin, antei
de tomar uma decliio
importante.

Diicussóea ae aau trabalhe.
Negictot ruim pagut tuae
dívidat. Ivito a» dtcitõo»
repentina». Nie enume ta-
rofai paiadai demais, o ale
assina nade.

Suai esperançai nio tt rea-
liierõo hoie, pelo contrário,
multo cuidado. Será decep-
clonado pele pessoa amada
que estará ciumenta domaii.

Porei <
tuidede
tvlte e

• «abote,
«en

I' Inadiável que voe*
providencie uma perfil-
ta orgeniioçie de mu
tempo.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS - 1 - arvoro mlrláeee do Brasil, de folhai
opostas e frutos cernudot. 9 — qualificativo de ume varie-
dade de feijão, feiiio-de-sanle-eatarine. 11 — Impulioi para
cima. 12 — prefixo uiado como expletivo ou Inexpletlvo
com a lignlficação de mel. 14 - Indivíduo de ume tribo
Indígena da regiio do Amnonii. 17 — o Irmio mill vtlho
(assim tratado peloi irmioi mais moçoi). IS — ginero do
insoios lepidópieroí, heteroneuroi. 19 — diz-se do gadobovino que tem a cabeça branca c o corpo de outre cor.
21 — sem mantos. 24 — rocha tedlmenter de origem orga-
nica. 24 — nanar, dormir (termo do dialeto do Cabo Ver-
da). 25 — doença das vias respiratórias, nome genérico das
«fetções inflamalórias da garganta e da faringe, ceracleri-
lidas por dificuldade mall ou menos Intenta de deglutiçio.
28 - parte dos aterros entra ai facit lateraii do prismóldedeterminado pelo ttlude natural das ferrai. 29 — filha deInaco, emada de Zeus metemorfoseade em novilha por

1 j 111IT-OI

~5» ¦¦—¦~õp
~T\ flj
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¦ -I l m 1 m

Here o guardada por Argo». 30 - dinça de mIIo, Mme-
lhante ao mlnueto, porám maii lanti, «m vafl* na corte
francesa no» láculoi XVII e.XVIII.

VIRTICAIS - 1 - cabildai dt (ndloi que habitavam na
regiio guianeme. 2 — embarciçóei antigei, para petet
e navegiçio costeiro. 3 - pane de Filosofia qua trata
da teoria aiomfitlca. 4 — distancia tomada n« terra entre
doli pontni multo «faitidot e com a qual m construem
os trlinguloi que determinam o distancia doi astros. 5 —
ocupar-se de um assunto. 6 — tipo de coligação comeicial
de fim monopol.itlcoi. 7 - pano entre montanha! da
Birmânia, na regiio contrai da Provinde de Arakin. I -
übáia, nome obsoleto de ginero Comtrlctor. 10 — casta do
vldeirt branca (pi.), denominaçio comum a divenai plan-
tu exóticas liliáceai (pi.). 13 - antacóide, hormônio per-
tencente aos quo luavltam, restringem • Inibem, induilnde
mudançu catabéllcei. 15 - excessiva, demasiada. 16 -
pedre que, em cortei engenhoi, gira «obre e mé. 20 —
planta da flora brasileira. 22 - combinar metaii pela fu-
lio. 23 — Imlpldo. 27 - partícula carregada de eletriclde-
de que, noi tolutoi, existe como produto do dlssocliçio
dai moláculai. Celaboreçie de SAMUCA - Slo Poulo. lé-
«Iteti Mo-ole, Melhoramento! e Ca-tnovea.

SOIUÇÔIS DO NÚMIRO ANTIRIOR

HORIZONTAIS - predatório, latlbulo, inn, oico, nco,
ocreas, godere, tse, erittkai, necton, li t»t, Icbtl, lluttr.
Ml, maloca. VIRTICAIS - pangentes, nncorei, otnodlcele,
di. absorto, tu, olor, rosele, dose, cássia, eainlte, est, elça,
cal, bro, um.

Cerreipendleci., «eltbereclet o romottt do livre» o
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QUEM MANDA
NESTA CIDADE?

OS PARISIENSES PERGUNTAM
E RESPONDEM NO

CENTRO GEORGES POMPIDOU

Heloísa Castello Branco

Paris (Via Varig) — Na Ga-
lerie d'Actualité do Centro Oeor-
ges Pompidou, várias mini-ex-
posições sobre temas da vida mo-
derna, organizadas pelo Centro
de Criação Industrial, ladeiam-se
sem paredes em painéis fotográfi-
cos montados sobre leves suportes
metálicos que definem o espaço
de cada uma delas. Aqui, os as-
suntos são tratados mais à manei-
ra de uma revista que de um li-
vro, e vão do urbanismo à comu-
nicação visual, sob a forma de
retrospectivas, conclusão de pes-
quisas ou ilustrações da atualida-
de. A intenção é a de falar fácil,
de perto, de interessar à própriavida do visitante (que, por sinal,
está ali sem pagar um tostão de
entrada — é a informação como.
serviço público). v

Ao alto, gritando cm néon,
uma questão: Qui decide de Ia
ville? — e, à frente, a entrada
para um labirinto de perguntas,Ilustradas com reproduções de
trechos de publicações, discursos,
pesquisas, pareceres técnicos e
fotografias, montadas em forma
de cartoon. O roteiro é preciso,
porque a intenção é didática: ex-
plicar ao usuário, eleitor c, por-tanto, co-responsável pela gerên-

cia de sua cidade, o problemaurbano.
Para isso, inicialmente con-

ceituam a cidade, usando desde
um dicionário alfabético da lin-
gua francesa até a "revolução ur-
bana" de Henri Lefebvre, deixan-
cio claro o caráter orgânico e ex-
pressivo da cidade em relação à
sociedade e ao modo de produção
que a geraram. Desse modo, "ca-
da sociedade tem a cidade quemerece", e se hoje o indivíduo é
a todo momento desrespeitado
pelo barulho excessivo, pela po-luição ao ar e pelos preços prol-bitivos a que chegaram os terre-
nos para habitação, é porque a
isso "corresponde um urbanismo
mercantilista, onde o lucro é pro-curado antes da satisfação da.s
necessidades das pessoas" (AndréChaudières. d e 1 e ga d o-ge r a 1
adjunto da Federação Mundial
da.s Cidades Geminadas, na re-
vista Métropolis, junho de 1975).

Em seguida, apontam os
principais comensais do bolo imo-
biliário: os grandes proprietários,
que detém mais de 80';. dos ter-
renos necessários para suprir osfranceses de habitações, os ban-
cos e seguradoras que têm inte-
resses nos financiamentos imobi-

liários, a.s grandes empresas quechegaram a _re_ar cidades Intel-
, ias cm função de seu própriodesenvolvimento.

Mais adiante examinam osdetentores do saber e da téc-nica — arquitetos, experts, eco-nomistas, planejadores e buro-cratas — que são quem, na ver-dade. organizam, planejam e dãoforma ao quadro físico em quevivemos. Quem são eles? Apre-sentados como pertencendo auraa_ elite cada vez mais seletivae distanciada da voz popular aca-bam por impor a ditadura da tec-nocracia.
O aparelho de estado é apre-sentado de forma esquemática

procurando situar o cidadão to-mum em relação à hierarquia derepresentantes, para iogo em se-
guida levantar as dificuldades
que têm os prefeitos — verdadei-
ros líderes da transformação ur-
bana, de acordo com os organo-
gramas — para levar adiante
uma administração satisfatória:
centralização excessiva do poder,falta de meios financeiras e téc-
nicos e a conseqüente tentação
de se venderem às indústrias que
queiram se desenvolver no mu-
nicfpio, em detrimento dos pró-
prios municípios.

Chega-se então a um retra-
to de comunidades esvaziadas de
recursos humanos e financeiros,
impotentes em relação ao seu
próprio destino e com' órgãos
administrativos caducos frente à
voracidade do desenvolvimento.

E o usuário? "Quem será esta
entidade média e abstrata, em
função da qual se constrói, mas a
quem ninguém consulta?" — per-
gunta o urbanista. Já aflito fren-
te a tantos impasses e abusos, o
visitante da Galerie d'Actualité
encerra o seu trajeto frente a
uma longa bibliografia, com a
qual deverá aprofundar a sua re-
flexão, à falta de alternativas
mais atuantes e imediatas.

ÍTALO

TEATRO É VER AS COISAS COMO SÃO
Marinho de Azevedo

Quantos anos de teatro Ítalo Rossi
comemora hoje, com uma grande
festa no New-Jirau? O convite fala
em 20. Ele, em 25. Na verdade, são
26: a primeira peça que aparece'em
seu álbum de recortes é O Calcanhar
de Aquiles, representada a 28 de
janeiro de 1951 no Teatro Municipal
de São Paulo, pelo Teatro do
Comerciário, para comemorar o 24°
aniversário do Tênis Club Paulista.
Ítalo Balbo Rossi faz nela um dos
cinco calouros. Mas seu primeiro
papel profissional foi no TBC, em
1957, na Casa de Chá do Luar de
Agosto. Hoje, em seu apartamento
da Glória, onde mora com a mãe, em
um ambiente convencional que seu
diálogo desmente, o ator não gosta
de ficar lembrando o passado.
Prefere divagar um pouco sobre
tudo, olhar para o sol que brilha no
Aterro, interromper-se durante
minutos, para em seguida mudar de
assunto e, depois de duas horas de
conversa, despedir-se com um
sorriso e um desafio: "Será 

que você
vai conseguir pôr ordem nisso
que eu disse?"

São 25 anos de teatro. Que conclusão vo-
cé tira deles?

Se tivesse alguma conclusão, já teria
morrido. Paço teatro porque íaço. Quero por-
que quero. São 25 anos de alguma tristeza.
De coisas que a gente quis íazer e não fez. t
uma coisa muito simples... e muito difícil...
ser ator. As coisas foram acontecendo de uma
maneira que eu já nem sabia como estavam
acontecendo.

Como você começou no teatro?
A gente comemora uma data. Mas isto

nâo tem a menor importância. Nunca quismistlflcar sobre o que é o ator, o que é a ver-
dade... ou seja lá o que for. Bom mesmo, sa-
be, ao fazer 25 anos de teatro, é assumir isto
tudo. Ver como Isto está. A censura é terri-
vel. Eu queria que o Grito do Ipiranga não
ficasse só na fotografia.

Enquanto houver censura, você acha quehá saída para o teatro brasileiro?
As pessoas proíbem que a gente vá

alem de certo ponto. Falta luz, falta água,
íaita gas..

Falta liberdade, princip. Dente.
Que gente é essa que vai ao teatro?

Que paga para entrar? Tem coUa melhor do

I 
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que poder ver as coisas inteira,? Não tem.
Então é isto ai. Boa noite.

¦\ gente estava falando de censura...
Ou vai um recado para o público ou

náo vai. Que censura é esta, de bons modos,
de alguém que se Julga capaz de dizer o queé bom e o que é ruim? Eu também gostaria
que todo o dia tivesse sol e muito amor. Mas
o mundo náo é assim.

A gente estava também falando de liber-
dade.

Liberdade... Liberdade, como? O indi-
viduo é livre em seu valor de escravo? A ser-
vldào humana é ser escravo de si mesmo.

O problema do artista, então, seria, an-
tes de mais nada, a continuação de seu pro-blema como ser humano?

Bem. gente ele é. Mas mesmo quandoestamos fazendo um texto traduzido, se o atornáo se Identificar com ele, é impossível... Averdade é que eu náo consigo represen-
tar a peça que eu quero.

Que peça seria esta?
Uma peça que nào fosse... uma

pregada ao público.
Que náo fosse empulhaçáo?

Pois é.

peça'

E o que se está fasendo por ai _ empu-lhaçao?
Náo. Senão eu Já teria largado tudo.Bom mesmo é quando o público sabe o quec Isto e aquilo.

Mas em geral não sabe. Fica um pouco
perdido, náo?

Nâo acho. O público que vai ao teatrotem outros meios de saber o que se passa. En-tão, o que a gente faz náo é uma mentiraNimca. O que queremos nâo é modificar asensação que você tem das coisas, é aguçartua (possibilidade de ver, de olhar. Nem queseja olhar pela janela, conversar com outras
pessoas... Está melo confuso tudo isto nàoestá?

Kstá. Vamos por em ordem. Voltando àtua experiência desses 25 anos, o que sobrou...
Foi minha entrega ao teatro. Ê umacoisa inteira. Inteira, sabe... náo explico por-què. Náo tem outro jeito. Sou uma pessoa táoterrivelmente fácil. A gente fala em comento-rar 25 anos. Foram 25 anos de prazer.Você gosta de representar.
Gosto. Nâo é que tenha facilidade. Massou safo. O que nào gosto é de teorizar sobreo teatro.

Na peça que você vai representar agora...

Tratamos do mundo. Este mundo em
que a gente tem que rotular as coisas. Não ée bem Isto, náo... Quando a gente fala de ho-mem livre, fala do homem escravizado. Na di-tadura somos todos Iguais: a igualdade domedo.

Quando você fala da servidão humana, aimpressão que dá é que ela é pior do que qual-quer servidão imposta pelo Estado.
Pois é.

O pior ditador de ítalo Rossi é ítalo Rossi?Quando a gente tem a liberdade, o maisdifícil é saber como usá-la.
O que você acha do teatro agora, no Bra-

Tem Jovens com textos muito válidos.
Admitir ou nào o que aconteCC não . o pro-
blema de cada um. Teatro é constatar desde o i
corte de uma árvore, ali em frente, até... o j
recesso do Congresso. Náo é ser panfletário, j
E' ver as coisas como sâo.

Você disse que gosta de representar. Não ;
será que. muitas vc.es, você fica representan- i
do também fora do palco?

Estou exausto demais para isto. Exaus- jto! Agora, se você usa seu ser humano em I
função de uma profissão, que é a de ator. bem, ]

acho que a gente pode ser bem educado em
relaçáo às coisas, ao inundo que te cerca. Mas
o que eu quero é ser. Ser, simplesmente. O
ator Independe do tempo, do espaço, ou de
seja là o que for.

Você parece não gostar quando se fala de
c.memoração...

Simplesmente odeio.
Como se comemorar fosse...

Ver quem sou? E que sou eu? Um ator? /
Gosto do sol, gosto do mar, gosto da noite,
tenho depressões. Ai de mim se olhasse para
mim e nào tivesse pena.

Comemorar 25 anos de carreira e como st
fizessem de você uma estátua. Isso?

Odeio. Meu tempo interior Jamais teve
data.

Mas o tempo passa.
Se ele passasse impunemente, você

acha que eu ainda estaria de pé? Acho que
ainda teria todas essas propostas dentro de
minha profissão? Sou uma criança que chora
para o alto e ainda tem coragem de estudar...

Está ficando confuso de novo.
Se eu tivesse receitas para dar, de como

ter uma vida arrumada... nâo dava... Ou I
melhor, bem que gastaria.


